คำนำ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงานด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
จึงได้จัดให้มีแผนการกากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่ปี 2550 ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงได้จัดให้มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
เสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแล
กิจการที่ดี สาหรับการพัฒนา กฟน. ให้ยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ESG (Environmental, Social and Governance)
ในปี 2563 กฟน. ได้ทบทวนและปรับปรุงแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570
และแผนปฏิบัติ ปี 2564 ให้สอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment
Model: SE-AM) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยกาหนดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบหลักการ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564
- 2570 และแผนปฏิบัติ ปี 2564 จะเป็นแนวทางในการกากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแผนการดาเนินงานของพนักงานที่ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามทิศทางและนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดี
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร

บทสรุปผูบริหาร
การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
จึงไดจัดใหมีแผนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแตป 2550 ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) จึงไดจัดใหมีแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
เสริมสรางความยั่งยืน ป 2560 – 2564 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี สําหรับการพัฒนา กฟน. ใหยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ESG (Environmental, Social and Governance)
ในป 2563 กฟน. ไดทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2564 – 2570
และแผนปฏิบัติ ป 2564 ใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment
Model: SE-AM) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยุทธศาสตรระยะยาวและแผนวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง ป 2563 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยกําหนดใหมีองคประกอบครบถวนตามกรอบหลักการ
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ เพื่อเปนทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาหมายในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและผูบริหาร รวมทั้ง
เปนแผนการดําเนินงานของพนักงานที่สงเสริมใหปฏิบัติหนาที่ไดตามทิศทางและนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กฟน. ไดรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอมดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในและภายนอก โดยมีผลการ
ทบทวนสภาพแวดลอมและการวิเคราะหขอมูลโดยใช SWOT Analysis สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
จุดแข็ง - มีโครงสรางองคกร คานิยม และระบบการบริหารงานที่สงเสริมใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรม
จุดออน - ยังไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑของ สคร. (SE-AM) ไดอยางครบถวน และผูมีสวนไดสวนเสีย
บางสวนยังรับรูการดําเนินงานที่แสดงใหเห็นถึงความโปรงใส มีคุณธรรมไมครอบคลุมทุกดาน
โอกาส - ภาครัฐและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก สนับสนุนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการตอตานการทุจริต
อุปสรรค - เกณฑประเมินจากหนวยงานกํากับดูแลมีความซับซอนมากขึ้น ทําใหการดําเนินงานดานการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดตี องเขมขนมากขึ้น
กฟน. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2564 - 2570 ดังนี้
ยุทธศาสตร
วัตถุประสงค

1. เสริมสรางความตระหนักใหมีการดําเนินงาน
ดวยความโปรงใส มีคุณธรรม
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2. พัฒนาการกํากับดูแลที่ดีและ
การนําองคกรตามมาตรฐานสากล
สรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอดรับกับมาตรฐานสากล
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ดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร
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สรุปภาพรวมการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน
ภายนอก

McKinsey 7-S Framework

PESTEL Analysis

Gap Analysis หลักการและแนวทาง สคร.
TOWS Matrix
SWOT
ANALYSIS

สารบัญ
หน้า
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. กระบวนการจัดทาและทบทวนแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. คานิยามที่สาคัญ

1
1
1
1
8

บทที่ 2 ข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง
1. วัตถุประสงค์จัดตั้ง
2. วิสัยทัศน์ (Vision)
3. ภารกิจ (Mission)
4. ค่านิยม (Values)
5. โครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง

9
9
9
9
9
10

บทที่ 3 การกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
1. ความหมายการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. หลักการและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี

11
11
12

บทที่ 4 กระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. การรวบรวมข้อมูลสาหรับการทบทวนสภาพแวดล้อม
2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

16
16
28

บทที่ 5 ทิศทางและแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2564 – 2570 และแผนปฏิบัติ ปี 2564
1. ทิศทางการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและภารกิจ
4. แผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 – 2570
5. แผนปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

33

ภาคผนวก

55

31

33
37
38
39
44

บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
การกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
เพื่อการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่
จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารงาน
ด้วยหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวปฏิบัติ การกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและ
แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 – 2570 และ
แผนปฏิบัติ ปี 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State
Enterprise Assessment Model : SE-AM) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ยุทธศาสตร์
ระยะยาวและแผนวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง ปี 2563 – 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อเป็นทิศทาง ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายในการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแผนการดาเนินงานของพนักงาน
ที่ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามทิศทางและนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน สาหรับการกากับ ติดตาม
ประเมินผล และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ มีส่วนได้เสียในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

3. กระบวนกำรจัดทำและทบทวนแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3.1 กระบวนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดกระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2564 – 2570 อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการดาเนินงานโดยใช้ SIPOC Model เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเป้าหมาย ขอบเขต และเข้าใจกระบวนการในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
ของปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
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SIPOC Model ของกระบวนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(รายละเอียดภาคผนวก)

S

I

P

SUPPLIER

INPUT

PROCESS

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น ภำครัฐ
ผู้กำกับนโยบำย

O

OUTPUT
สภำพแวดล้อม - รวบรวมข้อมูล แผนกำรดำเนินงำน
- วิเครำะห์ SWOT ด้ำนกำรกำกับดูแล
- ภำยนอก
- จัดลำดับ
กิจกำรที่ดี
- ภำยใน
- กำหนดยุทธศำสตร์

C

CUSTOMER
- หน่วยงำนในองค์กร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น พนักงำน
ลูกค้ำ

3.1.1 รวบรวมข้อมูล
โดยการรวมรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อเป็นปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย
1) สภำพแวดล้อมภำยนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
แต่อาจส่งผลกระทบในทางตรงหรื อทางอ้อมต่อการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้เครื่องมือ
PESTEL Analysis ดังนี้

2) สภำพแวดล้อมภำยใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้
โดยขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และความสามารถขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ ดังนี้
2.1) McKinsey 7-S Framework
เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาและวางแผน เพื่อการกาหนดกลยุทธ์ในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ โดยจะเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบการปฏิบัติงาน
บุคลากร ทักษะ รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยเป็น 2 ส่วน คือ Hard Elements
(ปัจจัยรูปธรรม) เป็นปัจจัยที่สามารถจับต้องได้ ง่ายต่อการจัดการ และ Soft Elements (ปัจจัยนามธรรม) เป็น
ปัจจัยที่จับต้องไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับส่วนของความรู้สึก มักเกิดมาจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม
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2.2) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีที่ผ่านมาขององค์กร เช่น แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 โครงการสาคัญ
จากหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
2.3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือช่องว่าง (Gap Analysis) ผลการดาเนินงานตาม
หลักการและแนวทาง การกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ/ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประกอบด้วย การสนองบทบาทของภาครัฐ บทบาท
ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อการตลาดที่เป็นธรรม สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ ความยั่งยืนและนวัตกรรม
และการติดตามผลการดาเนินงาน
3.1.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ของระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ผลการดาเนินงาน ปัญหา ตัวชี้วัดของการดาเนินงานด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยมีหลักฐานประกอบการระบุที่เหมาะสม
3.1.3 จัดลำดับควำมสำคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค
วิเคราะห์ ด้วยการประยุกต์ใช้ ตารางสรุปปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors Analysis
Summary: SFAS) ตามรูปแบบของ Wheelen and Hunger ซึ่งเป็นการจัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรคทั้งหมดให้เหลือเพียงปัจจัยที่สาคัญมากต่อองค์กร
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โดยการรวมกันของตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - จุดแข็ง จุดอ่อน (Internal Factors Analysis
Summary: IFAS) และตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - โอกาส อุปสรรค (External Factors Analysis Summary:
EFAS) ซึง่ การวิเคราะห์ในแต่ละตารางจะเป็นการพิจารณาให้คะแนน ใน 2 มิติ คือ ความสาคัญต่อภารกิจ (Importance)/
น้าหนัก (Weight) และความสามารถในการบริหาร (Manageability)/ระดับ (Rating) เพื่อจัดลาดับความสาคัญ
ในการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากนั้นนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในส่วนของการกาหนด
ทิศทางองค์กร และยุทธศาสตร์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดที ี่เหมาะสมกับสภาพองค์กรต่อไป
1) เกณฑ์ควำมสำคัญต่อภำรกิจ (Importance) หรือนำหนัก (Weight)
โดยพิจารณาให้ค่าน้าหนักตามลาดับความสาคัญ ซึ่งผลรวมจะต้องเท่ากับ 1.00 เสมอ
เร่งด่วนมำก
- เป็นนโยบายของภาครัฐ Regulators และ/หรือนโยบายจากคณะกรรมการ/ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร
- เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินงานที่สาคัญ

WEIGHT

0.1 - 0.3

< 0.1 - 0.05

< 0.05

เร่งด่วน
- เป็นประเด็นที่ไม่เร่งด่วนมาก เป็นไปเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
- องค์กรมีทรัพยากรเพียงพอในการดาเนินงาน
ไม่เร่งด่วน
- เป็นประเด็นที่ไม่เร่งด่วนมาก
- ไม่มีการกาหนดทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการ
- อยู่นอกเหนือการควบคุม

2) เกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรบริหำร (Manageability) หรือระดับ (Rating)
SWOT

ระดับ 1

Strengths/
Opportunities

▪ จุดแข็งที่ด้อยกว่ามาตรฐาน
▪ โอกาสที่ได้รบ
ั /แสวงหา

โอกาสไม่สง่ ผลต่อองค์กร

Weaknesses/ ความสามารถขององค์กร
ในการแก้ไข/ขจัดอุปสรรค
Threats
มีน้อย เนื่องจากเป็นข้อจากัด
ในเชิงธุรกิจ/อุตสาหกรรม
หรือความพร้อมขององค์กร

ระดับ 3

ระดับ 5

▪ จุดแข็งที่เทียบเท่ามาตรฐาน ▪
▪ โอกาสที่ได้รบ
ั /แสวงหา
▪

โอกาสส่งผลต่อองค์กร
ปานกลาง
องค์กรมีการประเมินถึง
ความสามารถและเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไข/ขจัด
อุปสรรค

จุดแข็งที่ดีกว่ามาตรฐาน
โอกาสที่ได้รบั /แสวงหา
โอกาสส่งผลต่อองค์กรมาก

องค์กรมีนโยบาย/แผนงาน
ที่ชัดเจนรองรับการแก้ไข/ขจัด
อุปสรรค
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3) กำรกำหนด Priority Matrix
Manageability

5

3

1

< 0.05

< 0.1 - 0.05

0.1 - 0.3

Importance

การกาหนดกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กรด้านการกากับดูแลกกิจการที่ดี โดยนาผลการวิเคราะห์ SWOT
จาก Priority Matrix ที่ มี ค่ า คะแนนสู ง (โซนสี แ ดง/คะแนนมากกว่ า 0.3) และใช้ เ ครื่ อ งมื อ TOWS Matrix
ประกอบการพิจารณา
S : Strengths
W : Weaknesses
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
ใช้จุดแข็งขององค์กรกับโอกาสที่มี
ใช้โอกาสมากาหนดเป็นกลยุทธ์
O : Opportunities
มากาหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร
กลยุทธ์เชิงรับ (ST)
กลยุทธ์ป้องกัน (WT)
ใช้จุดแข็งขององค์กรมากาหนด
ใช้จุดอ่อนและข้อจากัดขององค์กร
T : Threats
เป็นกลยุทธ์เพื่อรับมือกับอุปสรรค
พิจารณาร่วมกันกาหนดเป็นกลยุทธ์ป้องกัน
สรุปขันตอนกำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดยุทธศำสตร์องค์กรด้ำนกำรกำกับดูแลกกิจกำรที่ดี
External
& Internal
Factors

SWOT

Ranking

TOWS

Strategy
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3.1.4 กำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ถ่ายระดับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยมขององค์กร รวมทั้งนาผลการวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี ให้มีความสอดคล้องกันและมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
3.1.5 กำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ถ่ายระดับจากยุทธศาสตร์องค์กร และนาผลการวิเคราะห์และจัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงาน
3.1.6 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีระยะยำว และระยะสัน
1) แผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570 ประกอบด้วย
ทิศทางระยะยาว วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ทั้ง 4 ด้าน
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค์จัดตั้งและภารกิจ
การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน
2) แผนปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด
และเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน
โดยน าเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้ า นครหลวงให้ ค วามเห็ นชอบก่ อ นเริ่ม ปี บั ญชี และ
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่าน Website ของการไฟฟ้านครหลวง
3.1.7 ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจ การที่ดี เป็นประจาทุกเดื อน และ
รายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นรายไตรมาส
3.2 กระบวนกำรทบทวนแผนกำรดำเนินงำนดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง มีกระบวนการในการทบทวนแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประจาทุกปี เพื่อ ความสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกาหนด และแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้านครหลวง
รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวทางในการออกแบบกระบวนการให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
หลักการ PDCA: Plan-Do-Check-Act (การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
การปรับปรุงแก้ไข) ดังนี้
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PLAN
S

I

P

O

C

SUPPLIER

INPUT

PROCESS

OUTPUT
แผนกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

CUSTOMER
- หน่วยงำนในองค์กร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภำพแวดล้อม
- ภำยนอก
เช่น ภำครัฐ
ผู้กำกับนโยบำย
- ภำยใน

- รวบรวมข้อมูล
- วิเครำะห์ SWOT
- จัดลำดับ
- กำหนดยุทธศำสตร์

DO

ACT

- ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ของแผนกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อศึกษำปัญหำ/อุปสรรค
และปรับปรุงในปีถัดไปให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทบทวนตัวชีวัด เป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดควำมท้ำทำย

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น พนักงำน
ลูกค้ำ

PLAN
01

ACT 04

Continuous
Improvement

02 DO

ผู้รับผิดชอบนำแผนกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดไี ปปฏิบัติ
ตำมกิจกรรมและระยะเวลำ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
/เป้ำหมำยที่กำหนดไว้

03

CHECK

CHECK
- ติดตำม และรำยงำนกำรปฏิบัติตำมแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
โดยประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชีวัด
- หำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
มีแนวโน้มที่อำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ต้องปรับปรุงแผนกำรดำเนินงำนให้ทันกำรณ์
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4. คำนิยำมที่สำคัญ
คำสำคัญ
วิสัยทัศน์ (Vision)
ภารกิจ (Mission)
ค่านิยม (Value)
ยุทธศาสตร์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SIPOC Model

SWOT Analysis

คำอธิบำย
สภาวะที่องค์กรต้องการเป็นในอนาคต และทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการ
จะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ในอนาคต
ความมุง่ หมายพื้นฐานในการจัดตั้งขององค์กร ที่จะดาเนินการในระยะยาว
หรือเป็นขอบเขตในการดาเนินงานขององค์กร
หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติ
ค่านิยมสะท้อนและหนุนเสริมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและ
ชี้นาการตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ประเด็นหลักที่องค์กรต้องการที่จะมุ่งเน้นในการดาเนินงานในระดับเชิงกลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งยุทธศาสตร์มีที่มาจากวิสัยทัศน์ขององค์กร ทั้งนี้จะต้องคานึงถึง
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย
ผู้ที่คาดหวังให้การไฟฟ้านครหลวงดาเนินงาน และได้รับผลลัพธ์หรือผลกระทบ
จากการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ ลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า สังคมและชุมชน
ผู้กากับนโยบายและภาครัฐ พันธมิตร สื่อมวลชน คณะกรรมการ พนักงาน คู่เทียบหรือ
คู่แข่งขัน
ภาพรวมของกระบวนการทางาน ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขต
ของงานมากขึ้น ประกอบด้วย
S: Supplier (ผู้สนับสนุนปัจจัยนาเข้า), I: Input (ปัจจัยนาเข้า),
P: Process (กระบวนการทางาน), O: Output (ผลลัพธ์), C: Customer (ผู้รับบริการ)
การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนาไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไข
กับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย
S: Strengths (จุดแข็ง), W: Weaknesses (จุดอ่อน),
O: Opportunities (โอกาส), T: Threats (อุปสรรค)
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บทที่ 2
ข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง
1. วัตถุประสงค์จัดตั้ง
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2501 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) การผลิตพลังงานไฟฟ้า
2) จัดให้ได้มาและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
3) ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง
ซึ่งต่อมาในปี 2504 ได้โอนโรงงานผลิตไฟฟ้ าที่ดาเนินการ
อยู่ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้านครหลวง มีภารกิจจาหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด
คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมพื้นที่
3,192 ตารางกิโลเมตร โดยได้รับใบอนุญาตการประกอบ
กิจการจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้แก่
ใบอนุญาตระบบจาหน่ายไฟฟ้า และใบอนุญาตจาหน่ายไฟฟ้า
มีสัดส่วนรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้าร้อยละ 99.33 และ ระบบจาหน่ายพลังไฟฟ้า และกลไกการส่งมอบพลังไฟฟ้า
จากการสร้างมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0.67

2. วิสัยทัศน์ (Vision)
พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for City life, Energize Smart living

3. ภารกิจ (Mission)
สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Innovate and Operate smart energy system to empower city life for smart living

4. ค่านิยม (Values)

C

H

A

N

Customer Focus Harmonization
Agility
New Ideas
มุ่งเน้นลูกค้า
ทางานสอดประสาน ปรับเปลีย่ นทันการณ์ สรรสร้างสิ่งใหม่

G

E

Governance
Efficiency
โปร่งใสคุณธรรม ล้าเลิศประสิทธิภาพ
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5. โครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกากับดูแลการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
ช่วยพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทาหน้าที่สอบทานให้การไฟฟ้านครหลวงมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการดาเนินงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง รวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีฝ่ายจัดการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยม และผลักดัน
การกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวงให้ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผล
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักเกณฑ์ และ
ผลตอบแทนผู้ว่าการและนักบริหารระดับ 11 - 13
คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนวิสาหกิจและ
การลงทุน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(Audit Committee)

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการซื้อและการจ้าง
คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และ
การพิจารณาอุทธรณ์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้ว่าการ

คณะอนุกรรมการการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
สายงาน
วิชาการและ
บริหารพัสดุ

สายงาน
การเงิน
สายงาน
บริการระบบ
จาหน่าย

สายงาน
บริหารองค์กร
สายงาน
ปฏิบัติการ

สายงาน
ธุรกิจและบริการ

สายงานแผน
และพัฒนา
องค์กร
หน่วยงาน

สายงาน
กิจการองค์กร
และสังคม

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ระบบสื่อสาร
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บทที่ 3
การกากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้านครหลวง
การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความยั่งยืน และเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กากับ ติดตาม ควบคุม และดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมายอานาจ
หน้าที่ให้ไปทาหน้าที่ทางการบริหาร เพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

1. ความหมายการกากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง ให้คาจากัดความของคาว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง หลักการบริหารองค์กร
ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างกลไกการกากับดูแล
การดาเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี 7 ประการ

07

หลักการมีส่วนร่วม
(Participation)

01

“การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
หลักความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการที่อาจมีผลกระทบ
(Accountability)
ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่
“ความมุ่งมั่นทีจ่ ะปฏิบัติหน้าที่
06
ของชุมชนหรือท้องถิ่น”

จนสาเร็จด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผลงาน”

หลักคุณธรรม
(Ethics)

“การส่งเสริมให้มีการกากับ
ดูแลจรรยาบรรณที่ดี
ในการประกอบธุรกิจ”

หลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
05
หลักการสร้างมูลค่าเพิ่ม
7
ประการ
แก่กิจการทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว (Value Creation)
“วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่กิจการ โดยคานึงถึงคุณค่า
และความสามารถ
ในทุกด้านเพื่อ
การแข่งขัน”

04

หลักความโปร่งใส
(Transparency)

02

หลักความสานึกในหน้าที่
(Responsibility)
“การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความสานึก
ในหน้าที่แห่งตน”

03

หลักความเสมอภาค
(Equitable Treatment)
“การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเท่าเทียมกัน”

“ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ที่สามารถตรวจสอบได้”
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2. หลักการและแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการที่ดี
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับหลักการและแนว
ทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนาไปใช้ยึดถือปฏิบัติ โดยการ
ไฟฟ้านครหลวงได้นามากาหนดเป็น หลักการและแนวทางปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการที่ดี 9 หมวด สาหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้า
นครหลวง สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
หน่วยงานกากับดูแลการไฟฟ้านครหลวง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงพลังงาน ซึ่งมีการแยกบทบาทหน้าที่ในการเป็นเจ้าของ (Owner) กาหนดนโยบาย (Policy Maker) การกากับ
ดูแล (Regulator) และการดาเนินการ (Operator) เพื่อป้องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ป้องกันการแทรกแซงการบริหารงานประจาของการไฟฟ้านครหลวง (Day to Day management) รวมทั้งป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการแทรกแซงกลไกตลาด ดังนี้
หน่วยงาน

บทบาทหน้าที่

กระทรวงการคลัง

ในฐานะเจ้าของ (Owner) มีหน้าที่สนับสนุนและติดตามรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
โดยพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านระบบประเมินผล
การดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัด เป็นผูก้ าหนดนโยบาย (Policy Maker) และช่วยผลักดันการดาเนินงาน
ตามภารกิจของการไฟฟ้านครหลวงให้บรรลุผ ลสาเร็จตามเป้าหมาย
กระทรวงพลังงาน ดูแลโครงสร้างกิจการไฟฟ้า มีหน้าที่กากับดูแล (Regulator) และกาหนดเป้าหมายด้านพลังงาน
การไฟฟ้านครหลวง เป็น ผู้ดาเนิน การ (Operator) ตอบสนองนโยบายภาครัฐ และบริห ารองค์ก รให้บ รรลุ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ โดยนายุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
สาขาพลังงาน มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน รายงานการปฏิบัติ ตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และรายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามระบบ
การประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
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ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงกาหนดให้มีการเปิดเผยในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ ได้แก่
• รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
• รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีตามมาตรฐานสากล
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้านครหลวง คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผู้แทนทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการในการกากับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงดาเนินงานบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของ
ภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งนี้ เพื่อการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้ น
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
การไฟฟ้านครหลวงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีโครงสร้างที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอความคิดเห็น แนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีขั้นตอนการสรรหากรรมการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และมีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งแบบ
รายคณะ รายบุคคล และ/หรือรายไขว้ โดยประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง
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หมวดที่ 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้านครหลวง ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ
รับผิดชอบและไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่สาคัญ โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตามกฎหมาย
และเป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO26000
ในกระบวนการทางานขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการตลาดที่เป็นธรรม และไม่ขัดขวางหากมีการแข่งขันในอนาคต
1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยกาหนดข้อพึงปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
ลูกค้าและผู้ใช้ไฟฟ้า

สื่อมวลชน

สังคมและชุมชน

คณะกรรมการ

ผู้กากับนโยบาย
และภาครัฐ

พนักงาน

พันธมิตร

คูเ่ ทียบหรือคู่แข่งขัน

2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
โดยประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรรัปชัน (Anti- Corruption Policy) และเผยแพร่
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงานประจาปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงสนับสนุนคูค้า
ให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริต และมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม นอกจากนี้
การไฟฟ้านครหลวง ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรรัปชัน
หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม
1. ความยั่งยืน
คณะกรรมการการไฟฟ้า นครหลวง กากับดูแลให้มีนโยบายและแผนการดาเนินงานที่คานึง ถึง
การดาเนินงานอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม มีการจัดทารายงานความยั่งยืนตามแนวทาง
สากลของ GRI (Global Reporting Initiative) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง
2. นวัตกรรม
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทางาน การให้บริการ และบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 การเปิดเผยข้อมูล
การไฟฟ้านครหลวง จัดทาข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการกากับดูแลกิจการ โดย
ดาเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรัฐวิสาหกิจ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความสม่าเสมอ และทันกาล ทั้งรายงานการทางเงินและรายงานที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่น
รายงานประจาปี เว็บไซต์ เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การไฟฟ้านครหลวง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การควบคุม
ภายใน และตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการให้มีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงที่สาคัญและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง และนาหลักการ
บริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานประจาวัน โดยมีการกาหนดนโยบาย และโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงประจาสายงาน มีฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรทาหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนิน งานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิผลของการดาเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการไฟฟ้านครหลวงอย่างสม่าเสมอ
หมวดที่ 8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
การไฟฟ้านครหลวง ยึดถือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และ
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวง จึงได้กาหนดจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรมคุณธรรม
และศีลธรรมอันดี รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
และผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทาการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบ (Zero Tolerance)
ตลอดจนมีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจาทุกปี รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ
หมวดที่ 9 การติดตามผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงให้บรรลุเป้าหมาย
ตามข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน โดยติดตามผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดในการประชุมคณะกรรมการเป็น
ประจาทุกเดือน พิจารณารายงานด้านการเงินและมิใช่การเงินในประเด็นสาคัญ ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
หรือผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงผลการดาเนินงาน
และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
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บทที่ 4
กระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดกระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นระบบ
ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนการดาเนินงานโดยใช้ SIPOC Model เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป้าหมาย ขอบเขต และเข้าใจ
กระบวนการในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก)

S
SUPPLIER
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น ภาครัฐ
ผู้กากับนโยบาย

I

P

O

OUTPUT
PROCESS
สภาพแวดล้อม - รวบรวมข้อมูล แผนการดาเนินงาน
- วิเคราะห์ SWOT ด้านการกากับดูแล
- ภายนอก
- จัดลาดับ
กิจการที่ดี
- ภายใน
- กาหนดยุทธศาสตร์
INPUT

C
CUSTOMER
- หน่วยงานในองค์กร
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น พนักงาน
ลูกค้า

1. การรวบรวมข้อมูลสาหรับการทบทวนสภาพแวดล้อม
โดยการรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อเป็นปัจจัยนาเข้า ประกอบด้วย
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่อาจส่งผลกระทบ
ในทางตรงหรือทางอ้อมต่อการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้เครื่องมือ PESTEL Analysis ดังนี้

16

รายละเอียดปัจจัยด้านการเมือง และนโยบาย (Political)

แผน
ระดับ
ที่ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย :
1. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
2. มีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

แผน
ระดับ
ที่ 2

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การปราบปรามการทุจริต
เป้าหมาย :
ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. การป้องกันและเฝ้าระวัง 3. การปราบปราม
2. การป้องปราม
4. การบริหารจัดการ
เป้าหมาย :
ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมาย :

1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
3. สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
5. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
6. ยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทย
เป้าหมาย :
ระดับคะแนน CPI สูงกว่าร้อยละ 50

1. ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจของประเทศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
4. ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559 - 2564)
เป้าหมาย : สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตาม
หลักคาสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
ให้มีความโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม

เป้าหมาย :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม
2. ระบบกากับดูแลมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาท
3. มีบคุ ลากรที่มีศักยภาพ

1.2 สภาพแวดล้อมภายในด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร โดยใช้เครื่องมือ McKinsey 7-S Framework การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap
Analysis) ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่ผ่านมาขององค์กร และผลการดาเนินงานตามหลักการ
และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ/ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้
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1) McKinsey 7-S Framework
เป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณาและวางแผน เพื่อการกาหนดกลยุทธ์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
โดยจะเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ
รูปแบบการบริหารจัดการ ค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยเป็น 2 ส่วน คือ Hard Elements (ปัจจัยรูปธรรม)
เป็นปัจจัยที่สามารถจับต้องได้ ง่ายต่อการจัดการ และ Soft Elements (ปัจจัยนามธรรม) เป็นปัจจัยที่จับต้องไม่ได้มี
เกี่ยวข้องกับส่วนของความรู้สึก มักเกิดมาจากผลกระทบของสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้

Hard Elements
กลยุทธ์
(Strategy)
โครงสร้าง
(Structure)

ระบบการปฏิบัติงาน
(Systems)

• มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี
• มีแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิเสริมสร้างความยั่งยืน ปี 2560 – 2564 ครอบคลุม 3 มิติ ESG
(Environmental, Social and Governance) ซึ่งกาหนดให้มีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
• มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
ขอบเขตงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล
• มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการที่ดี ทาหน้าที่
กากับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
• มีคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานสาหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งกาหนดให้มีการ
ทบทวนเป็นประจาทุกปี และมีการเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น
ระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

Soft Elements
• มีตาแหน่งงาน และกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละระดับทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีความเพียงพอต่อการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ และกาหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลอย่างเหมาะสม
• มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับอย่างสม่าเสมอ
ทักษะ
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น อบรม ศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานพร้อมทางานจริง (On the Job
(Skills)
Training) เป็นต้น
รูปแบบการบริหารจัดการ • ผู้นาองค์กรเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทาการทุจริตคอร์รัปชันใน
(Style)
ทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ตลอดจนมีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจาทุกปี
• มีค่านิยมองค์กร CHANGE (G: Governance โปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม) ที่สนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน โดยกาหนดเป็นพฤติกรรมพึงประสงค์ ได้แก่
ค่านิยมร่วม
1) มุ่งมัน่ ตั้งใจทางานเต็มความสามารถด้วยสานึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลงาน
(Shared values)
2) ทางานด้วยจรรยาบรรณที่ดี โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3) ทางานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

บุคลากร
(Staff)
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2) การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) ผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ผานมา
ในป 2563 การไฟฟานครหลวง ไดดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติเสริมสรางความยั่งยืน ป 2560 - 2564 ซึ่งมีการทบทวนปรับปรุงเปนแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
เสริมสรางความยั่งยืน ป 2563 - 2565 เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรการไฟฟานครหลวง ป 2563 – 2565 ในประเด็นยุทธศาสตรงานสนับสนุน (Enablers) ภายใตวิสัยทัศน “พลังงานเพื่อวิถีชีวิต
เมืองมหานคร” สอดรับกับคานิยม CHANGE : G โปรงใส มีคุณธรรม
วิสัยทัศน : พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ยุทธศาสตร
งานสนับสนุน
(Enabler)

วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร
สังคมยอมรับและ
ใหความไววางใจ

คานิยม CHANGE (G: Governance โปรงใส มีคุณธรรม)

เปาประสงค
มีความรับผิดชอบตอ
สังคมเพื่อความยั่งยืน
ขององคกรเทียบเทา
ระดับสากล

ตัวชี้วัดระดับ
องคกร

รายงานความยั่งยืน
ไดรับการรับรอง
จาก GRI

แผนปฏิบัติ
เชิงยุทธศาสตร

แผนสรางสังคม
ยอมรับและให
ความไววางใจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 717 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2562 มีมติรับทราบแผนแมบทและแผนปฏิบัติเสริมสรางความยั่งยืน ป 2563 - 2565 และแผนปฏิบัติเสริมสราง
ความยั่งยืน ประจําป 2563 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับการพัฒนาการไฟฟานครหลวงใหยั่งยืน ครอบคลุม 3 มิติ ESG (Environmental, Social and Governance)
โดยมีผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
โครงการ

ผลการดําเนินงาน

โครงการองคกร
โปรงใสมีคณ
ุ ธรรม
ตามแนวทาง ITA
(Integrity and
Transparency
Assessment)

- จัดทําองคความรูและสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ
เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
ในการดําเนินงานแกผมู ีสวนไดสวนเสีย
- พัฒนาการเผยแพรขอมูลใหเขาถึงงาย ไมซับซอน
มีชองทางหลากหลาย
- สรางการมีสว นรวมรับรูแผน ปรับปรุงและ
ติดตามการดําเนินงานใหมากขึ้น
- ประเมินผล ITA
- สื่อสารจรรยาบรรณโดยมุงเนนเรือ่ งที่พนักงาน
มีผลการรับรูนอยจากการประเมิน ป 2562
เชน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสราง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใหสอดคลองกับจรรยาบรรณ

โครงการสงเสริม
องคกรคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ป 2562

ป 2563

เปาหมาย ผลลัพธ เปาหมาย ผลลัพธ

คะแนนการ ≥ 90 89.87 ≥ 90
ประเมิน ITA

75.44

รอยละผล
≥ 80
ประเมินดาน
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

96.3

97.2

≥ 80
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โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

โครงการปองกัน
- ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
ปราบปรามการทุจริต อยางโปรงใส โดยคณะกรรมการ ผูวา การ
และประพฤติมิชอบ รองผูว าการ และผูบริหารระดับสูง
ของการไฟฟา- ประเมินความเสี่ยงทุจริต และกําหนดมาตรการ
นครหลวง
จัดการความเสีย่ งตามแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ท.
- รายงานความขัดแยงทางผลประโยชน
- พัฒนาชองทางในการรับเรื่องรองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบผานระบบ MEA Whistle
Blowing System
(https://anticorruption.mea.or.th)
- ตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิด การทุจริต
3 กระบวนงาน คือ การควบคุมการเงิน
การบริหารพัสดุ การบริหารเงินประกันการใชไฟฟา
และเปดเผยผลการตรวจสอบในเว็ปไซต
ของฝายตรวจสอบภายใน
- สื่อสาร/อบรมความรูและสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
ผานชองทางตาง ๆ

ป 2562

ป 2563

เปาหมาย ผลลัพธ เปาหมาย ผลลัพธ

มีการประเมิน
และแนวทาง
การจัดการ
ความเสีย่ ง
ทุจริต

1

1

1

-

-

1

1

-

-

100

100

(การใช
รถยนต
สวนกลาง)

1

(คืนหลัก
ประกัน)

(กระบวนงาน)

มีระบบ
ปองกัน
การทุจริต
เชิงรุก
(ระบบ)
รอยละผล
การประเมิน
การรับรู
พฤติกรรม
การทุจริตและ
ชองทางการ
แจงเบาะแส
การกระทํา
การทุจริต

นอกจากนี้ การไฟฟานครหลวง ไดเขารวมโครงการที่สําคัญของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้
 โครงการขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามนโยบายคณะกรรมการความรวมมือปองกัน
การทุจริต เพื่อคัดเลือกโครงการภารกิจหลักที่มีมูลคาตั้งแต 1,000 ลานบาทขึ้นไป โดยเปนการลงนามในขอตกลง
รวมกัน 3 ฝาย ระหวาง การไฟฟานครหลวง ผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวมการเสนอราคา และผูสังเกตการณที่มาจาก
ภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ เพื่อยกระดับ
ความโปรงใสของโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณ สรางความเชื่อมั่น
และกอใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม ซึ่งที่ผานมาการไฟฟานครหลวงมีโครงการที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 5
โครงการ ไดแก
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง
โครงการนนทรี

ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ

2560
2558

2563
2562



โครงการพระราม 3

(ชวงสถานีตนทางถนนตก - สะพานพระราม 9)

โครงการรองรับการเปนมหานครแหงอาเซียน
ใน ถ.จรัญสนิทวงศ (ตามแนวรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน)
 โครงการรัชดาภิเษก - พระราม 9


ยังไมมีโครงการ
ที่ไดรับการคัดเลือก
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• โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency
Initiative: CoST) ซึ่งเป็นโครงการที่ มีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างภาครัฐ
สาหรับโครงการก่อสร้างสาธารณะที่มีมูลค่า ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง
แบบเชิงรุกบนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเชิงรับคือเมื่อมีผู้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวง
ได้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
ปี 2562 - โครงการก่อสร้างอุโมงค์ Outgoing สถานีต้นทางบางซื่อ พร้อมจัดหาและลาก
Power Cable และติดตั้งระบบต่าง ๆ ในอุโมงค์
ปี 2563 - โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนว
รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวง ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)
ปี 2562 จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึง่ เป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกาลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในครั้งที่ 4 ปี 2556 และ
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน ได้แก่ ครั้งที่ 7 ปี 2560 ครั้งที่ 8 ปี 2561 และครั้งที่ 9 ปี 2562
ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ปี 2563 มีผลการดาเนินงานที่ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้แก่ ผลการประเมินโครงการ
องค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency Assessment) ที่ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
75.44 คะแนน จากเป้าหมาย ≥ 90 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้ตรวจสอบและพบว่าคะแนนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมีหลายข้อได้คะแนนศูนย์ โดยในช่องความคิ ดเห็น
ผู้ตรวจประเมินระบุว่า ไม่สามารถเปิด URL ที่หน่วยงานแนบมาได้ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการไม่ใส่ www.
ใน URL จึงทาให้ผู้ตรวจประเมินไม่สามารถเปิดข้อมูลที่แนบมาได้ แต่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์
ของการเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้ ได้ทาหนังสือชี้แจงไปยังสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว และได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
(After Action Review: AAR) เพื่อวิเคราะห์และนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไป
แม้ว่าการไฟฟ้านครหลวงจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการ (Hard side) ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแล้ว อย่างไรก็ตาม ควรสื่อสารให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และ
การต่อต้านการทุจริตอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนัก (Soft side) จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งสภาพการณ์ในปัจจุบันอาจมุ่งเน้นช่องทางที่หลากหลายในเชิงรุกมากขึ้นโดยเฉพาะช่องทาง
Social Media เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ควรสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ในการดาเนินงาน
ด้านความโปร่งใส มีคุณธรรม ต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้น เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การรับฟังความคิดเห็น
การร่วมรับรู้แผนและติดตามการดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ และนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้น
3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือช่องว่าง (Gap Analysis) ผลการดาเนินงานตามหลักการและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562/ระบบประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
การไฟฟ้านครหลวง ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามหลักการและแนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ทั้ง 9 หมวด และหลักเกณฑ์ประเมินการกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กรตามระบบ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้ง 10 ด้าน
ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
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โดยการไฟฟ้านครหลวงมีผลคะแนนประเมิน Core Business Enablers 1 ด้าน “การกากับดูแลที่ดี
และการนาองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG)” อยู่ที่ระดับ 2.3833 ซึ่งมีรายละเอียดตามกราฟ
สรุปผลการประเมิน ดังนี้
1. การสนองบทบาทของ
ภาครัฐ
5

10. การติดตามผลการ
ดาเนินงาน
3.2500

9. ความยั่งยืนและ
นวัตกรรม

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจ
เพื่อการตลาดที่เป็นธรรม

4
3
2

1.6667

3. สิทธิและความเท่าเทียม
กันของผู้ถือหุ้น

1.3300

1

1.6250

0
2.0000

1.3300
2.2000

8. จรรยาบรรณ
2.8000

7. การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

4.0000
2.9083

5. การเปิดเผยข้อมูล
6. คณะกรรมการ
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ผลวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือช่องว่าง (Gap Analysis) ของการดาเนินงานตามหลักการและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และระบบประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ด้านการกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร
1. การสนองบทบาทของภาครัฐ (ร้อยละ 5)
ประเด็นย่อย
1.1 การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
และแนวทางการกากับ
ดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (ร้อยละ 5)

จุดแข็ง

- มีนโยบายและแนวทางการรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
นโยบายและแนวทางการกากับดูแลที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นภาครัฐ กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
อย่างครบถ้วนและเป็นระบบ ได้แก่
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1. รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
2. รายงานการปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี
ตามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกิจการ

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย
จุดแข็ง
2.1 การกาหนดนโยบาย
และแข่งขันทางการ
ตลาดทีเ่ ป็นธรรม
(ร้อยละ 10)

ระดับคะแนน 1.6250
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมทั้งกาหนดผู้รับผิดชอบและ - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
พัฒนากระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้าง กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมอย่างครบถ้วน ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ และนาไปใช้จริง โดยครอบคลุมทั้งการส่งเสริม
การแข่งขันที่เป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาดและการเลือก
ปฏิบัติทางการค้า การบริหารจัดการทางการเงินตามเงื่อนไข
ตลาดที่ครอบคลุม 1. แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 2. การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะนาไปสู่
การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย
จุดแข็ง
3.1 การบริหารสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย
และข้อบังคับอื่น
ที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 10)

ระดับคะแนน 1.3300
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

ระดับคะแนน 1.3300
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

- มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูล - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
ภายใน การป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และการป้องกัน กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่ งเสริมการดาเนินงาน
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4. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย
จุดแข็ง

ระดับคะแนน 2.2000
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

4.1 การจัดให้มีนโยบายและ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการปฏิบตั ิงาน
เชิงกลยุทธ์ด้าน
CSR in Process
(ร้อยละ 4)

มีนโยบาย คูม่ ือการปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจาปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางาน (Corporate
Social Responsibility in Process ; CSR in Process)
ตามมาตรฐาน ISO 26000

4.2 การติดตามผลการ
ดาเนินงานด้าน CSR
in Process
(ร้อยละ 2.5)
4.3 การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
สาคัญตาม
ความสามารถพิเศษ
ของรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 3.5)

- มีการกาหนดแนวทางและสามารถติดตามผลการ
ดาเนินงาน ด้าน CSR in Process ได้อย่างสม่าเสมอเป็น
รายไตรมาส

- ควรดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีด้าน CSR in Process และ
นาเสนอผลการดาเนินงานแก่
คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- ควรมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบ CSR in Process
โดยภายหลังการปรับปรุงต้องมีผลการ
ดาเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมาติดต่อกัน
อย่างน้อย 3 ปี
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- มีการกาหนดแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
ชุมชนสาคัญตามความสามารถพิเศษขององค์กรที่เป็นระบบ กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ผ่านการกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสาคัญ และ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
การระบุรายชื่อชุมชนสาคัญ และการจัดกิจกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสาคัญที่
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษขององค์กร

5. การเปิดเผยข้อมูล (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย

จุดแข็ง

5.1 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน - มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจาปี
รายงานประจาปีที่มี ตามเวลาที่กาหนด
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
ทันกาล เชื่อถือได้
(ร้อยละ 7)
5.2 ระยะเวลาการเผยแพร่
รายงานประจาปี
(ร้อยละ 1)
5.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่าน - มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website
Websiteของรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 2)

ระดับคะแนน 4.0000
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)
- ควรเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น นโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน/ผลการปฏิบตั ิงาน
ในภาพรวมของคณะกรรมการ เป็นต้น
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- ควรเปิดเผยการแถลงนโยบายโดย
ผู้บริหาร และผลการดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมายตามข้อตกลงการประเมินผล
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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6. คณะกรรมการ (ร้อยละ 15)
ประเด็นย่อย
6.1 โครงสร้าง
องค์ประกอบ และ
ทักษะความรู้
ความสามารถของ
คณะกรรมการ
(ร้อยละ 1)
6.2 การสรรหากรรมการ
จากบัญชีรายชื่อของ
กระทรวงการคลัง
(ร้อยละ 1)
6.3 การกาหนดทิศทาง
กลยุทธ์ และจัดให้มี
แผนยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี (ร้อยละ 2.5)

6.4 บทบาทของคณะกรรมการ
ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานประจาปีของ
ระบบบริหารจัดการ
องค์กร (ร้อยละ 2)
6.5 การติดตามความ
เพียงพอของระบบ
บริหารจัดการองค์กร
(ร้อยละ 2)
6.6 การประเมินผลงานและ
กาหนดค่าตอบแทน
ของผู้บริหารสูงสุดและ
ผู้บริหารระดับสูง
(ร้อยละ 2)
6.7 ประสิทธิภาพการประชุม
ของคณะกรรมการ
(ร้อยละ 1)

จุดแข็ง

ระดับคะแนน 2.9083
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

- มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้กรรมการใหม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างเต็มศักยภาพโดยจัดให้มีการแจกคู่มือ
และเอกสารที่เกีย่ วข้อง การบรรยายผลการดาเนินงานและ
นาเยี่ยมชมกิจการ
- มีการกาหนดแนวทางการนา Skill Matrix มาใช้ในการ
คัดเลือกและพัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
- มีการกาหนดนโยบายและแนวทางการสรรหา รวมทั้ง
ดาเนินการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของกระทรวง
การคลัง โดยมีสัดส่วนตามนโยบายกาหนดครบถ้วนสมบูรณ์

- จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการทีส่ อดคล้องกับผล
ประเมินตนเองของคณะกรรมการและ
Skill Matrix
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- ดาเนินการตามกระบวนการสรรหา
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผล
ของกระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง /
ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการ กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง /
ประจาปีอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาและดาเนินการตามปฏิทิน ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
กาหนดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่มีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีก่อนเริม่ ปีบัญชี
ถัดไปอย่างน้อย 1 เดือน
- คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานประจาปี - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
ของระบบระบบบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การตรวจสอบ กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ภายใน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
และการบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อนเริ่มปีบัญชี
- มีการกาหนดแนวทางติดตามผลการดาเนินงานระบบ
บริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- มีการประเมินผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงโดยมี
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและนาผลประเมินไปผูกโยงกับแรงจูงใจ กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
อย่างเป็นระบบ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดทาแผนปฏิทินและวาระประชุมที่ได้กาหนดและ - มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
แจ้งคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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ประเด็นย่อย

จุดแข็ง

จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

6.8 การเสริมสร้างการ
- มีแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีระยะ
กากับดูแลที่ดีใน
ยาวและประจาปี โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน
รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 2) ตามกรอบหลักการ OECD
- มีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ทาหน้าที่กากับดูแลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับและมาตรฐานการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ (Compliance)
- มีการกาหนดกระบวนการประเมินคุณภาพ/
ประสิทธิผลของกระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ด้านการกากับดูแลที่ดี และนาเสนอ
คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- ควรประเมินคุณภาพ ประสิทธิผลของ
กระบวนการจัดให้มีแผนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลที่ดี และปรับปรุง
นโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ผลประเมินกระบวนการที่
ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
พัฒนา
6.9 การประเมินและพัฒนา - มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ
- ควรดาเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพ
ตนเองของคณะกรรมการ รายบุคคล และ/หรือรายไขว้ ปีละ 2 ครั้ง
การกากับดูแลของคณะกรรมการอย่าง
(ร้อยละ 1.5)
- มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลจากผลการประเมิน ครบถ้วน
ตนเองของคณะกรรมการที่เป็นรูปธรรมและ
- ควรประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบ และดาเนินการ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวนทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย
จุดแข็ง

ระดับคะแนน 2.8000
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

7.1 การจัดให้มี
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 2)
7.2 การให้ความเห็นชอบ
แผนการดาเนินงาน
ประจาปีของการบริหาร
ความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน (ร้อยละ 4)
7.3 การติดตามมาตรฐาน
และประสิทธิผลขอบ
ระบบการบริหารความ
เสีย่ ง และควบคุมภายใน
(ร้อยละ 4)

- มีคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในที่เป็นรูปธรรม
- มีกฎบัตรอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายในได้ก่อนเริ่มปีบญ
ั ชี

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผล
ของกระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/
ทบทวนทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
- มีการกาหนดแนวทางการติดตามผลการบริหาร
ความเสีย่ งและควบคุมภายในอย่างเป็นระบบที่จาแนกออก
เป็นภาวะปกติและภาวะพิเศษอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

26

8. จรรยาบรรณ (ร้อยละ 8)
ประเด็นย่อย
8.1 การจัดให้มีและเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรม
จรรยาบรรณในรัฐวิสาหกิจ
(ร้อยละ 8)

จุดแข็ง
- มีคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณที่ครบถ้วนทั้งระดับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมนาไป
เผยแพร่ รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม
- มีการติดตามผลการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรม
ตามคู่มือจริยธรรมในแต่ละระดับอย่างครบถ้วน
พร้อมสารวจการรับรู้และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
จริยธรรมของบุคลากรขององค์กรทุกระดับ

9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม (ร้อยละ 12)
ประเด็นย่อย

จุดแข็ง

ระดับคะแนน 2.0000
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)
- ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งแนวทางในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมเป็นประจา
ทุกปี จนสามารถแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลง/การเสริมสร้างพฤติกรรม
ตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ

ระดับคะแนน 1.6667
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

9.1 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือ - มีนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และกรอบการกากับดูแล
การปฏิบัติงานเพื่อการบริหาร ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั และการบริหาร
จัดการนวัตกรรม (ร้อยละ 4) จัดการนวัตกรรม รวมทั้งจัดทาแผนแม่บทและแผน
ประจาปีทางด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัล และ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ตลอดจนมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือ - มีนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน นโยบายด้านสังคม
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ และสิ่งแวดล้อม และนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
พัฒนาความยั่งยืน
คู่มือการปฏิบตั ิงาน รวมถึงมีแผนการดาเนินงานด้าน
เชิงยุทธศาสตร์
ความยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนา
(ร้อยละ 4)
ที่ยั่งยืน (SDGs) และดาเนินการได้อย่างครบถ้วน
9.3 การจัดทารายงานการพัฒนา - มีการรายงานผลการดาเนินงานโดยจัดทารายงาน
ความยั่งยืน (ร้อยละ 4)
ความยั่งยืน ตามแนวทางสากลของ GRI (Global
Reporting Initiative) เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์

- ควรมีการติดตามและกากับการ
ดาเนินงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

10. การติดตามผลการดาเนินงาน (ร้อยละ 10)
ประเด็นย่อย
จุดแข็ง

ระดับคะแนน 3.2500
จุดอ่อน (ช่องว่างเพื่อการปรับปรุง)

10.1 การติดตามผลการดาเนินงาน - มีการติดตามผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน การเงินตามภารกิจหลักอย่างครบถ้วน สม่าเสมอเป็น
(ร้อยละ 5)
รายเดือน และมีการมอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ค่อนข้างมาก ก่อนติดตามการดาเนินงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการในแต่ละครั้งการประชุม
10.2 คุณภาพของรายงานผลการ - มีการจัดทารายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่
ดาเนินงานด้านการเงินและ นาเสนอคณะกรรมการโดยมีรายละเอียดครบถ้วนและ
ไม่ใช่การเงิน (ร้อยละ 5)
มีคุณภาพที่ระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง/แสดงผล
การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค
รวมทั้งแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงผลการดาเนินงาน
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- มีการประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของ
กระบวนการ เพื่อนามาปรับปรุง/ทบทวน
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง นาผลการทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมหลักฐานประกอบการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนการดาเนินงานด้านกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ดังนี้
Strengths (S)

Fact Base

S1 - กาหนดค่านิยมที่ชัดเจน G: Governance ทาให้
ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
S2 - มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดชี ัดเจน มีคณะกรรมการอนุกรรมการฯ
และผูบ้ ริหารกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน
S3 - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวง

ค่านิยม CHANGE (G: Governance) โปร่งใส มีคุณธรรม
โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
โครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี เผยแพร่ในคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
(ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ) ได้ร้อยละ 97.7
- ผลคะแนนทดสอบจริยธรรมและจรรยาบรรณในระดับผู้บริหาร
และพนักงาน ปี 2563 ได้ร้อยละ 96.3
S4 - มีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใส ทาให้ผู้มีส่วนได้ - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ส่วนเสียภายนอกเชื่อมั่นในการดาเนินงานที่โปร่งใส จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน 11%
- ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ต่อเนื่อง 3
ปีติดต่อกัน ได้แก่ ครั้งที่ 7 ปี 2560 ครั้งที่ 8 ปี 2561 และครั้งที่ 9 ปี 2562
S5 - คณะกรรมการและผู้นาระดับสูงให้ความสาคัญและ - กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลที่ดีและการนาองค์กร
มุ่งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี - ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส
- กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและมอบ
ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
- รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจาทุกปี
S6 - ระบบการกากับดูแลยึดตามกรอบสากล
มีคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง
ทาให้การดาเนินงานเป็นระบบและมีมาตรฐาน
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ และคู่มือการประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ของ สคร.
S7 - มีการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินและจัดทามาตรการเพื่อขับเคลือ่ น
ต่อเนื่อง โดยนาเกณฑ์การประเมินภายนอกมาใช้
และยกระดับการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรม
เช่น โครงการ ITA เป็นต้น
และความโปร่งใส
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Weaknesses (W)

Fact Base

W1 - ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายในบางส่วนยังรับรู้
การดาเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
มีคุณธรรมไม่ครอบคลุมทุกด้าน
W2 - ขาดการประเมินและทบทวนมาตรฐานและ
ประสิทธิผลของการกากับดูแลที่ดที ี่เป็นระบบ
W3 - การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดียังไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สคร. (SE-AM)
ได้อย่างครบถ้วน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา 3%

Opportunities (O)

Fact Base

O1 - นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและการต่อต้าน
การทุจริต
O2 - นาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการให้บริการ เพื่อลด
โอกาสที่จะก่อให้เกิดการทุจริตจากการใช้ดุลยพินิจ
O3 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสาคัญและ
คาดหวังให้องค์กรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้
O4 - รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
O5 – สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

Threats (T)
T1 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง

มีการประเมินผลและทบทวนมาตรฐานและประสิทธิผลในบาง
กระบวนการแต่ยังไม่เป็นระบบ ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ
มีผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) หัวข้อ “การกากับดูแลทีด่ ี
และการนาองค์กร” เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรปู และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้หน่วยงาน
ในสังกัดมีการกากับดูแลกิจการทีด่ ีและการต่อต้านการทุจริต
มีการพัฒนา Application เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
เช่น MEA Smart life MEASY MEA E-Service เป็นต้น
ข้อมูลความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ต่อเนื่อง 3 ปี
ติดต่อกัน ได้แก่ ครั้งที่ 7 ปี 2560 ครั้งที่ 8 ปี 2561 และครั้งที่ 9 ปี 2562
หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ /
คู่มือการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
(SE-AM) ของ สคร.

Fact Base
อาจมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการบริหารเมื่อสถานการณ์ทางการเมือง
เปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อนโยบายในภาพรวม
นโยบายรัฐบาลและเกณฑ์ประเมินต่าง ๆ ของหน่วยงานกากับดูแลมีมากขึ้น
และเพิ่มความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

T2 - นโยบายรัฐบาลและเกณฑ์ประเมินจากหน่วยงาน
กากับดูแลมีเพิ่มขึ้น ทาให้ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความซับซ้อนมากขึ้น
T3 - รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันมีความซับซ้อนและ
กรณีทุจริตขององค์กรอื่นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แยบยลมากขึ้น
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STRENGTHS (S)

WEAKNESSES (W)

S1 - กาหนดค่านิยมที่ชัดเจน G: Governance ทาให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
S2 - มีโครงสร้างองค์กรเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ชัดเจน มีคณะกรรมการอนุกรรมการฯ และผู้บริหารกากับ
ดูแล ติดตามผลการดาเนินงาน
S3 - คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ความสาคัญกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
ของการไฟฟ้านครหลวง
S4 - มีระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใส ทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเชื่อมั่นในการดาเนินงานที่โปร่งใส
S5 - คณะกรรมการและผู้นาระดับสูงให้ความสาคัญและมุ่งมั่น
เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
S6 - ระบบการกากับดูแลยึดตามกรอบสากลทาให้การดาเนินงาน
เป็นระบบและมีมาตรฐาน
S7 - มีการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
โดยนาเกณฑ์การประเมินภายนอกมาใช้
เช่น โครงการ ITA เป็นต้น

W1 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในบางส่วนยังรับรู้การดาเนินงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรมไม่ครอบคลุม
ทุกด้าน
W2 - ขาดการประเมินและทบทวนมาตรฐานและประสิทธิผล
ของการกากับดูแลที่ดีที่เป็นระบบ
W3 - การดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดียังไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สคร. (SE-AM) ได้อย่างครบถ้วน

SWOT
ANALYSIS

O1 - นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต
O2 - นาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการให้บริการ เพื่อลดโอกาส
ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตจากการใช้ดุลยพินิจ
O3 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ความสาคัญและคาดหวัง
ให้องค์กรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
O4 - รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่นแก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย
O5 - สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุง
หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี

OPPORTUNITIES (O)

T1 - การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
T2 - นโยบายรัฐบาลและเกณฑ์ประเมินจากหน่วยงาน
กากับดูแลมีเพิ่มขึ้น ทาให้ขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีมีความซับซ้อนมากขึ้น
T3 - รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันมีความซับซ้อนและแยบยล
มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ทาให้มีโอกาสในการทุจริตมากขึ้น

THREATS (T)
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3. จัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
วิเคราะห์โดยการประยุกต์ใช้ตารางสรุปปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Factors Analysis Summary: SFAS)
ซึ่งเป็นการจัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคทั้งหมดให้เหลือเพียงปัจจัยที่สาคัญมาก
ต่อองค์กร โดยการรวมกันของตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายใน - จุดแข็ง จุดอ่อน (Internal Factors Analysis Summary:
IFAS) และตารางวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก - โอกาส อุปสรรค (External Factors Analysis Summary: EFAS) ซึ่งเป็นการ
พิจารณาให้คะแนน ใน 2 มิติ คือ ความสาคัญต่อภารกิจ (Importance)/น้าหนัก (Weight) และความสามารถใน
การบริหาร (Manageability)/ระดับ (Rating) โดยมีผลการจัดลาดับความสาคัญ สรุปได้ดังนี้
Manageability

Priority Matrix

S4

5

W2 W3 W1

3

S6

T3

S7

< 0.05

O1
O5

T2

O2

T1

1

S1 S3 S5

S2

O3

O4

< 0.1 - 0.05

0.1 - 0.3

Importance
ปัจจัยที่มีความสาคัญต่อภารกิจ และความสามารถในการบริหารระดับสูง (โซนสีแดง) สามารถสรุปเป็น
ผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
จุดแข็ง - มีโครงสร้างองค์กร ค่านิยม และระบบการบริหารงานที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
จุดอ่อน - ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สคร. (SE-AM) ได้อย่างครบถ้วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางส่วนยังรับรู้การดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส มีคุณธรรมไม่ครอบคลุมทุกด้าน
โอกาส - ภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สนับสนุ นการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการต่อต้านการทุจริต
อุปสรรค - เกณฑ์ประเมินจากหน่วยงานกากับดูแลมีความซับซ้อนมากขึ้น ทาให้การดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีต้องเข้มข้นมากขึ้น
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การกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้ TOWS Matrix
S : Strengths
W : Weaknesses
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
O : Opportunities
ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน
กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
T : Threats
ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค

O : Opportunities

T : Threats

S : Strengths
มีการสนับสนุนการดาเนินงานด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดีจากทั้ง
ภายนอกและภายใน เช่น นโยบาย
ภาครัฐ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โครงสร้างองค์กร ค่านิยม
ระบบการบริหารงาน เป็นต้น
(S1-7, O1, O3)

W : Weaknesses
หลักเกณฑ์ของ สคร. ทาให้มีโอกาส
ในการพัฒนาแต่ยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างครบถ้วน ทาให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียบางส่วนยังรับรู้การ
ดาเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความ
โปร่งใส
มีคุณธรรมไม่ครอบคลุมทุกด้าน
(W1-3, O5)
เกณฑ์ประเมินจากหน่วยงานกากับ
ดูแลมีความซับซ้อนมากขึ้นทาให้
ยากต่อตามปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
(W2-3, T2)

การไฟฟ้านครหลวงจึงนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
S : Strengths
W : Weaknesses
เสริมสร้างความตระหนัก
พัฒนาการกากับดูแลที่ดีและ
O : Opportunities
ให้มีการดาเนินงาน
การนาองค์กรตามมาตรฐานสากล
T : Threats
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
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01

บทที่ 5
ทิศทำงและแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปี 2564 – 2570
และแผนปฏิบัติ ปี 2564
1. ทิศทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
1.1 วิสัยทัศน์ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
การไฟฟ้านครหลวง มีความมุ่งมั่นในการดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการและ
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์

มุ่งสูอ่ งค์กรชั้นนำที่มีกำรดำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม
1.2 ภำรกิจด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
01
02

กำกับดูแลกิจกำรตำมหลักกำรและแนวทำงที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อให้องค์กร
ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมั่นคงและยัง่ ยืน สำมำรถปรับตัวได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
พัฒนำระบบกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนขององค์กร ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม

03

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมให้กับผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมที่ดี
ตำมหลักกำรและแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี

04

ดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่
อย่ำงเป็นธรรม ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
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1.3 ทิศทางระยะยาว (Roadmap) ของการพัฒนาการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี

1.4 นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการการไฟฟานครหลวง มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหการไฟฟานครหลวงมีการบริหารจัดการที่ดี
มีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และเติบโตอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติทั้ง 9 หมวด ประกอบดวย บทบาทของภาครัฐ สิทธิและ
ความเทาเทียมกันของผูถือหุน คณะกรรมการ บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย ความยั่งยืนและนวัตกรรม การเปดเผย
ขอมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จริยธรรมและจรรยาบรรณ และการติดตามผลการดําเนินงาน
แนวปฏิบตั ิ
1. บทบาทของภาครัฐ
หนวยงานกํากับดูแลการไฟฟานครหลวง ประกอบดวย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง
และกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีการแยกบทบาทหนาที่ในการเปนเจาของ (Owner) กําหนดนโยบาย (Policy Maker)
การกํากับดูแล (Regulator) และการดําเนินการ (Operator) เพื่อปองกันการขัดแยงของผลประโยชน (Conflict of
Interests) ปองกันการแทรกแซงการบริหารงานประจําของการไฟฟานครหลวง (Day to Day management)
รวมทั้งปองกันไมใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม และการแทรกแซงกลไกตลาด โดยการไฟฟานครหลวงกําหนดให
มีการรายงาน ไดแก รายงานผลการดําเนินงานดานการเงินและไมใชการเงิน รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการ
กํา กับ ดูแลที่ดี และรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบีย บและขอบัง คับ ที่เกี่ย วของกับกิจ การ แกหนวยงานกํากับ
ดูแล โดยเปดเผยผานรายงานประจําป และเว็บไซต
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2. สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น
การไฟฟ้านครหลวง คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คือ กระทรวงการคลัง ซึ่งมีผู้แทนทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการในการกากับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงดาเนินงานบรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของ
ภาครัฐ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง และ
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติหรือบุคคลในครอบครัว
ในทางมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. คณะกรรมกำร
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ
การไฟฟ้านครหลวงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีโครงสร้างที่มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรอง
และเสนอความคิดเห็น แนวทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีขั้นตอนการสรรหากรรมการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และมีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งแบบ
รายคณะ รายบุคคล และ/หรือรายไขว้ โดยประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง
4. บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การไฟฟ้านครหลวง ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
มีความรับผิดชอบและไม่ละเมิดสิ ทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
หน่วยงานกากับดูแล ผู้ส่งมอบ เจ้าหนี้ คู่ความร่วมมือ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อตกลงที่มีร่วมกัน มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
ISO 26000 ในกระบวนการทางานขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการตลาดที่เป็นธรรม และไม่ขัดขวางหากมีการแข่งขันในอนาคต
5. ควำมยั่งยืนและนวัตกรรม
การไฟฟ้านครหลวง กาหนดให้มีนโยบายและแผนการดาเนินงานที่คานึงถึงการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
มีความรั บ ผิ ดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม มีการจัดทารายงานความยั่งยืนตามแนวทางสากลของ GRI (Global
Reporting Initiative) รวมถึงนานวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทางาน การให้บริการ และ
การบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. กำรเปิดเผยข้อมูล
การไฟฟ้านครหลวง จัดทาข้อมูล สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการกากับดูแลกิจการ
โดยดาเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรัฐวิสาหกิจ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความสม่าเสมอ และทันกาล ทั้งรายงานการทางเงินและรายงานที่ไม่ใช่การเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสามารถใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่น รายงาน
ประจาปี เว็บไซต์ เป็นต้น
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7. กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
การไฟฟ้านครหลวง พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการกากับดูแล
กิจการที่ดี ส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการให้มีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงที่สาคัญและสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศเพื่อให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง
และนาหลักการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานประจาวัน โดยมีการกาหนด
นโยบาย และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง คณะผู้บริหารด้านความเสี่ยงประจาสาย
งาน มีฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรทาหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ
ฝ่ า ยตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ ส อบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการด าเนิ น งาน และรายงานผลต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
8. จริยธรรมและจรรยำบรรณ
การไฟฟ้านครหลวง ยึดถือพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของการไฟฟ้านครหลวง จึงได้กาหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ ผู้บริหารระดับสูง
พนักงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงหลักความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีจริยธรรมคุณธรรม และศีลธรรมอันดี รวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี สร้างจิตสานึกในการปฏิบัตงิ าน
การมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ และไม่ยอมให้บุคคลใดกระทาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (Zero
Tolerance) ตลอดจนมีการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นประจาทุกปี รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน เมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ
9. กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กากับดูแลการดาเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงให้ บรรลุ
เป้ าหมายตามข้ อตกลงการประเมิ นผลการด าเนิ นงาน โดยติดตามผลการด าเนิ นงานของตัวชี้วั ดในการประชุ ม
คณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน พิจารณารายงานด้านการเงินและมิใช่การเงินในประเด็นสาคัญ ได้แก่ สาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลง หรือผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไข/
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน และให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบ
1. คณะกรรมการ กาหนดนโยบายและกากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
2. ผู้บริหาร บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสร้างบรรยากาศให้พนักงาน
ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการ/ระบบบริหารจัดการร่วมกับ
หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้อ งด้ านการกากับ ดู แลกิจ การที่ดี รวมทั้ งติ ดตามผลการดาเนิน งานน าเสนอคณะผู้ บ ริห าร
คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ตามลาดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
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ระบบกำรบริหำรจัดกำร
1. กาหนดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม
และจรรยาบรรณการไฟฟ้านครหลวง และแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีระยะยาวและประจาปี
2. กาหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และมีการทบทวน พัฒนากระบวนการ/ระบบบริหารจัดการในการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ตามกรอบนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
3. ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และคู่มือการ
ประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่
ระบบกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน
1. คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกระดับ ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ ดี
โดยสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย
2. สื่อสาร ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ นโยบาย ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานรับทราบและนาไปปฏิบัติ
3. จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ระบบติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะผู้ บริห ารระดับสู ง ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างครบถ้วน สม่าเสมอ ตามลาดับ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส (4 ครั้ง ต่อปี) และมีการมอบข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการกาหนดให้มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
รวมทั้งแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดาเนินงาน
กำรทบทวนนโยบำย
1. คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบาย และนาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นประจา
ทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงานขององค์กร
2. ในกรณีที่ค ณะผู ้บ ริห ารระดับ สูง พบว่า นโยบายไม่เ หมาะสมกับ สภาพการดาเนิน งานต้อ ง
นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
01
02

เสริมสร้ำงควำมตระหนักให้มีกำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม
พัฒนำกำรกำกับดูแลที่ดีและกำรนำองค์กรตำมมำตรฐำนสำกล
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3. ควำมเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่ำงวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และเป้ำหมำยระยะยำวกับวัตถุประสงค์
จัดตั้งและภำรกิจ
การไฟฟ้านครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2501 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้ านครหลวง พ.ศ. 2501 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า จัดให้ได้มาและจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า และดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น
ที่เกี่ยวเนื่อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้านครหลวง จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นทิศทางใน
การดาเนินงาน ดังนี้
แผนวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง ปี 2564 - 2570
ค่ำนิยม :

วิสัยทัศน์ : พลังงำนเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหำนคร
ภำรกิจ : สร้ำงสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อวิถีชีวิตเมืองมหำนคร
C
H
A
Customer Focus Harmonization
Agility
มุ่งเน้นลูกค้ำ ทำงำนสอดประสำน ปรับเปลี่ยนทันกำรณ์

N
New Ideas
สรรสร้ำงสิ่งใหม่

G
Governance
โปร่งใสคุณธรรม

E
Efficiency
ล้ำเลิศประสิทธิภำพ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objectives: SO)
1. ยกระดับโครงสร้าง
และประสิทธิภาพ
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า

2. มุ่งเน้นการให้บริการ
และการบริหารลูกค้า
ที่เป็นเลิศ

3. สร้างการเติบโต
ด้วยธุรกิจเกีย่ วเนื่อง

4. สร้างความยั่งยืนด้วย
5. ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Digital & Innovation
และยกระดับ Enablers

เป้ำประสงค์ (Key Goals) ของ SO4
1. ภาพลักษณ์และ
2. Stakeholder
ความยั่งยืนตาม
Management
แนวมาตรฐานสากล

3. เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ 4. นวัตกรรมในการ
5. ยกระดับการ
ธุรกิจและบริการด้วย
ส่งเสริมการดาเนินงาน บริหารและพัฒนา
ความมั่นคงปลอดภัย
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
บุคลากร

ยุทธศำสตร์ 6 : การส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 6 : การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสูค่ วามยั่งยืน

6. Ecosystem

ระบบงำนสนับสนุน
S1 กำรกำกับดูแลที่ดีและกำรนำองค์กร

แผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ปี 2564 - 2570
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่องค์กรชั้นนำทีม่ ีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม
ภำรกิจ :
1. กากับดูแลกิจการตามหลักการและแนวทางที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาระบบการกากับดูแลการดาเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ เพือ่ เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีตามหลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Objectives: SO)
1. สังคมยอมรับและให้ควำมไว้วำงใจ
2. สร้ำงระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีสอดรับกับมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ที่ 1
เสริมสร้ำงควำมตระหนักให้มีกำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม
แผนองค์กรโปร่งใส
มีคุณธรรมตำมแนวทำง
ITA

แผนส่งเสริม
องค์กรคุณธรรม

แผนป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำกำรกำกับดูแลทีด่ ีและกำรนำองค์กรตำมมำตรฐำนสำกล

แผนพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ตำมมำตรฐำนสำกล
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4. แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2564 – 2570
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความตระหนักใหมีการดําเนินงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม
วัตถุประสงค
ผลลัพธ

เปาหมาย

สังคมยอมรับและใหความไววางใจ
ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเชื่อมั่นตอ กฟน. ในการดําเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรม

แผนงาน

ตัวชี้วัด

2564

2565

2566

ผลผลิต
2567

เปนองคกรโปรงใส แผนองคกรโปรงใส
มีคุณธรรม
มีคุณธรรมตาม
แนวทาง ITA

ระดับการประเมินคุณธรรม ระดับ A ระดับ A ระดับ A
ระดับ A
(90 คะแนน) (91 คะแนน) (92 คะแนน) (93 คะแนน)
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ
แผนสงเสริมองคกร
ผลคะแนนประเมินดาน
> 95%
> 95%
> 95%
> 95%
คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ
ผูบริหารและพนักงาน
แผนปองกันปราบปราม มีการประเมินและการ
1
1
1
1
กระบวนงาน กระบวนงาน กระบวนงาน กระบวนงาน
การทุจริตและ
จัดการความเสีย่ งทุจริต
ประพฤติมิชอบ
สําหรับกระบวนงานที่มี
ความเสี่ยงทุจริต

หนวยงานรับผิดชอบ

2568

2569

2570

หลัก

สนับสนุน

ระดับ A

ระดับ AA

ระดับ AA

ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

(94 คะแนน)

(95 คะแนน)

(96 คะแนน)

> 95%

> 95%

> 95%

ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

1

1

1

ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

กระบวนงาน

กระบวนงาน

กระบวนงาน

100%

100%

100%

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค
ผลลัพธ

สรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีสอดรับกับมาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานและการจัดการดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

มีระบบการกํากับ แผนพัฒนาการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล ตามมาตรฐานสากล

รอยละความสําเร็จของผล
การดําเนินงานแผนพัฒนา
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล

100%

100%

100%

100%

ฝบส.
ทุก
และ
หนวยงาน
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมตระหนักให้มีกำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม
ประกอบด้วย 3 แผนงำน
1. แผนองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตำมแนวทำง ITA (Integrity and Transparency Assessment)
แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570
ชื่อแผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายหลัก
ระยะเวลาดาเนินงาน
สายงาน/หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output) : ระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ผลลัพธ์ (Outcome) : ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความ
เชื่อมัน่ ต่อ กฟน. ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม

แผนองค์กรโปร่งใสมีคณ
ุ ธรรมตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency Assessment)
สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
เสริมสร้างความตระหนักให้มกี ารดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป็นองค์กรโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
ปี 2564 - 2570
รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
2564
ระดับ A
(90 คะแนน)

2565
ระดับ A
(91 คะแนน)

ตัวชี้วัด รายปี
2567
ระดับ A
(93 คะแนน)

2566
ระดับ A
(92 คะแนน)

2568
ระดับ A
(94 คะแนน)

2569
ระดับ AA
(95 คะแนน)

2570
ระดับ AA
(96 คะแนน)

ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA ผลคะแนน ITA
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
สูงขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา

งบประมาณโครงการ
งบประมาณทาการ (ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. วิเคราะห์รายงานผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา
ผลผลิต ผลการวิเคราะห์ GAP
2. กาหนดแนวทางการปรับปรุง โดยร่วมรับฟังคา
ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA และแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลการ
วิเคราะห์ GAP
ผลผลิต แนวทางการปรับปรุงเพือ่ พัฒนาการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ ITA
3. ดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง ทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้กับผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
ผลผลิต มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง ITA และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้การดาเนินงานอย่างโปร่งใส
ขององค์กร
4. จัดทาข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้าระบบ
สานักงาน ป.ป.ช. และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียดาเนินการประเมิน ITA
ผลผลิต ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียประเมิน ITA

2564

2565
0.3

2566

2567

2568

2569

2570

0.3
-

-

0.3

-

0.3
2565

2566

2567

2568

-

-

2569

2570

แผนจัดการ
ความเสีย่ ง
เพิม่ เติม

เป้ าหมายของระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือ

การบริหารความเสีย่ ง
ปัจจัยเสีย่ ง

มาตรการควบคุมภายใน
ทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั

1. ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมายขาดการรับรู้ใน สื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
การดาเนินงานของ กฟน.เพือ่ ตอบคาถามตามเกณฑ์
การประเมิน
2. การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
มีการตรวจสอบในแต่ละระดับ
หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ของแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)

ความเพียงพอของ
มาตรการควบคุ ม ระดับความเสี่ ยง*
ภายใน
(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

(L / M / H/ E)
-

เพียงพอ

-

-

-
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2. แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570
ชื่อแผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายหลัก
ระยะเวลาดาเนินงาน
สายงาน/หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output) : ผลคะแนนประเมินด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
ผลลัพธ์ (Outcome) :
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่ ต่อ กฟน.
ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม

แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม
สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
เสริมสร้างความตระหนักให้มกี ารดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป็นองค์กรโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
ปี 2564 - 2570
รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด รายปี
2564
> ร้อยละ 95

2565
> ร้อยละ 95

2566
> ร้อยละ 95

2567
> ร้อยละ 95

2568
> ร้อยละ 95

2569
> ร้อยละ 95

2570
> ร้อยละ 95

ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น ผลคะแนนประเมิ น
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ
สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา สูงขึน้ กว่ าปีที่ผา่ นมา

งบประมาณโครงการ
งบประมาณทาการ (ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. สื่อสารให้ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมภายใต้
แนวคิดพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
2. ทบทวน และเผยแพร่คมู่ อื การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้
และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพือ่ สร้างบรรยากาศและ
พฤติกรรมที่ดี
ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมี
พฤติกรรมที่ดตี ามจรรยาบรรณ
4. ประเมินผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ผลผลิต ผลคะแนนประเมินจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
5. วิเคราะห์และจัดทาข้อมูล เพือ่ สมัครเข้าร่วม
โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC)
ผลผลิต รายงานและเอกสารแนบ เพือ่ ขอรับการ
ประเมินองค์กรโปร่งใสและจัดส่งข้อมูลภายในเวลา
ที่กาหนด

2564

2565
0.2

2566

2567

2568

2569

2570

0.2
-

-

0.2

-

0.2
2565

2566

2567

2568

-

-

2569

2570

แผนจัดการ
ความเสีย่ ง
เพิม่ เติม

เป้ าหมายของระดับ
ความเสี่ ยงคงเหลื อ

การบริหารความเสีย่ ง
ปัจจัยเสีย่ ง

มาตรการควบคุมภายใน
ทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั

1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้
ปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสม เช่น
เนื่องจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น โรคระบาด จัดกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือ่ ให้
เป็นต้น
บรรลุตามเป้าหมาย
2. จานวนผู้มสี ่วนร่วมในการประเมินไม่เป็นไปตาม ระบบประเมินจริยธรรมจรรยาบรรณ มีการติดตาม
เป้าหมาย
ไปยังผู้บังคับบัญชาผ่าน E-mail โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ของแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)

ความเพียงพอของ
มาตรการควบคุ ม ระดับความเสี่ ยง*
ภายใน
(เพียงพอ/ไม่ เพียงพอ) (L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

(L / M / H/ E)
-

เพียงพอ

-

-

-
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3. แผนป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของแผนดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564 - 2570
ชื่อแผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมายหลัก
ระยะเวลาดาเนินงาน
สายงาน/หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output) : มีการประเมินและการจัดการ
ความเสี่ยง สาหรับกระบวนงานที่มคี วามเสี่ยงทุจริต
ผลลัพธ์ (Outcome) : กระบวนงานมีการควบคุม
และป้องกันการทุจริตให้ดยี ิ่งขึ้น

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ
เสริมสร้างความตระหนักให้มกี ารดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป็นองค์กรโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม ปราศจากการทุจริต
ปี 2564 - 2570
รองผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด รายปี
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน 1 กระบวนงาน
มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ มีการควบคุมและ
ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต
ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน ในกระบวนงาน

งบประมาณโครงการ
งบประมาณทาการ (ล้านบาท)
งบประมาณลงทุน (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

2564

กิจกรรม/ขั้นตอน
1. อบรม ให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
2. สื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริต
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
ผลผลิต ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
รับรู้และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
3. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลผลิต ผลการประเมินและแนวทางจัดการ
4. ทบทวนและพัฒนาระบบรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทุกคนทุกระดับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ผลผลิต รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. ตรวจสอบกระบวนงานที่มโี อกาสเกิดทุจริต และ
เผยแพร่ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพือ่ สร้างความตระหนัก/ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต
ผลผลิต ผลการตรวจสอบกระบวนงานที่มโี อกาส
เกิดทุจริตได้รับการตรวจสอบ
6. ประเมินตนเองตามโครงการแนวร่วมปฏิบัตขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ผลผลิต ผ่านการประเมินตนเองตามโครงการ CAC
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แผนจัดการ
ความเสีย่ ง
เพิม่ เติม

เป้ าหมายของระดับ
ความเสี่ยงคงเหลือ

การบริหารความเสีย่ ง
ปัจจัยเสีย่ ง

มาตรการควบคุมภายใน
ทีม่ ีอยู่ในปัจจุบนั

1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้/ประเมิน ปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสม เช่น จัด
ความเสี่ยง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น กิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือ่ ให้
โรคระบาด เป็นต้น
บรรลุตามเป้าหมาย
2. จานวนผู้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ ระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ติดตามไปยังผู้บังคับบัญชาผ่าน E-mail โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยู่ของแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)

ความเพียงพอของ
มาตรการควบคุ ม ระดับความเสี่ ยง*
ภายใน
(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ) (L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

(L / M / H/ E)
-

เพียงพอ

-

-

-
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล

ประกอบดวย 1 แผนงาน
แผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล

แบบฟอรมแสดงรายละเอียดของแผนดํา เนิ นงานด านการกํา กั บดูแลกิ จการที่ดี ป 2564 - 2570

ชื่ อแผนงาน/โครงการ
วัตถุประสงค
ยุทธศาสตร
เปาหมายหลัก
ระยะเวลาดําเนินงาน
สายงาน/หนวยงานผูรับผิดชอบ
สายงาน/หนวยงานสนับสนุน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลผลิต (Output) : ร อยละความสําเร็ จของผล

แผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
สร างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ สอดรั บกับมาตรฐานสากล
พัฒนาการกํากับดูแลที่ ดแี ละการนํ าองคกรตามมาตรฐานสากล
มีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ ดีตามาตรฐานสากล
ป 2564 - 2570
รองผูวาการกิจการองคกรและสังคม/ฝายบริ หารความเสี่ยงองคกร
ทุ กสายงาน/ทุ กหน วยงาน
2564
100%

2565
100%

ตัวชี้ วัด รายป
2567
100%

2566
100%

2568
100%

2569
100%

2570
100%

การดําเนิ นงานแผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
ตามมาตรฐานสากล
ผลลัพธ (Outcome) : การปฏิ บัติงานและ
การจั ดการดานการกํากับดูแลที่ ดีและการนํ าองคกร
มีการพัฒนาอย างตอเนื่ อง

มี นโยบายและ

มี การเชื่อ มโยง และ มี การเชื่อ มโยง และ มี การปรับปรุงพั ฒนา มี การปรับปรุง

ปฏิบัติอ ยางทั่ว ถึง

กระบวนการ

กระบวนการ

เปนไปตามเปาหมาย ผลลัพธ ที่เปนไปตาม ผลลัพ ธ ที่เปนไปตาม ผลลัพ ธ ที่เปนไปตาม

สม่ํา เสมอ และได

ปฏิบัติงานและการ

ปฏิบัติงานและการ

อยางต อเนื่อ ง

2564

งบประมาณทําการ (ลานบาท)

จัดการด านอื่ นอยาง

รวม (ลานบาท)
2564

เปาหมายอยาง

เปาหมายอยาง

เปาหมายอยาง

ต อเนื่อ ง

ต อเนื่อง

ต อเนื่อ ง

ครบถว น

2565
0.2

งบประมาณลงทุน (ลานบาท)
กิจกรรม/ขั้ นตอน

พั ฒนาแนวทางได

แนวทางได ผลลัพ ธ ที่

บางสวน

งบประมาณโครงการ

มี การปรับปรุง

พั ฒนาแนวทางได

บูรณาการกั บ

ผลลัพ ธ ตามที่กํา หนด จัดการด านอื่ น

พั ฒนาแนวทางได

มี การปรับปรุง

แนวทางที่เปนระบบ บูรณาการกั บ

2566

2567

2568

2569

2570

0.2
-

-

-

-

-

-

-

0.2

0.2

-

-

-

-

-

2565

2566

2567

2568

2569

2570

แผนจัดการ

เป าหมายของระดับ

ความเสี่ยง

ความเสี่ ย งคงเหลื อ

1. สื่อสารนโยบายและแนวปฏิ บัติ คูมือ แผนการ
ดําเนิ นงาน ดานการกํากับดูแลที่ ดีและการนํ าองคกร
ผลผลิต หน วยงาน/ผูที่เกี่ยวของรั บทราบและปฏิ บัติ
ไดอย างถูกตอง
2. ดําเนิ นงานตามกรอบนโยบายดานการกํากับ
ดูแลที่ ดีและการนํ าองคกร
ผลผลิต รายงานการปฏิ บัติตามแนวทางการกํากับ
ดูแลที่ ดีตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนากระบวนการ/ระบบบริ หารจั ดการ ดาน
การกํากับดูแลที่ ดีและการนํ าองคกร
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบที่ สามารถนํ าไปปฏิ บัติ
ไดอย างเป นรู ปธรรม
4. ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิ ผลของกระบวนการ/
ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป น
ขอมูลประกอบการปรั บปรุ งนโยบาย แนวปฏิ บัติ
หรื อกระบวนการปฏิ บัติงาน
การบริ หารความเสี่ยง
ปจจัยเสี่ยง
1. ผูที่เกี่ยวของขาดความตระหนั กในการ

มาตรการควบคุมภายใน
ที่มีอยูในปจจุบัน
- มีการสื่อสารเพื่อสร างความรู ความเขาใจอย าง

ความเพี ยงพอของ
มาตรการควบคุ ม
ภายใน

ระดั บความเสี่ ยง*

(เพี ยงพอ/ไม เพี ยงพอ)

(L / M / H/ E)

เพิ่มเติม

(L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

-

เพียงพอ

-

-

-

ดําเนิ นงานดานการกํากับดูแลที่ ดีและการนํ าองคกร ตอเนื่ อง ผานกิจกรรมและสื่อตาง ๆ ในองคกร
2. ผลการดําเนิ นงานดานการกํากับดูแลที่ ดีและ

- มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนิ นงานอย างตอเนื่ อง
- มีการกํากับ ติดตาม และกําหนดให มีการรายงาน

การนํ าองคกร ไมเป นไปตามเป าหมาย
ผลการดําเนิ นงานอย างตอเนื่ อง
หมายเหตุ : * ประเมิ นระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูของแผนปฏิ บัติการ (ถาการควบคุมภายในไม เพียงพอ)
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5. แผนปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางความตระหนักใหมีการดําเนินงานดวยความโปรงใส มีคุณธรรม
วัตถุประสงค สังคมยอมรับและใหความไววางใจ
แผนงาน
แผนองคกรโปรงใส
มีคุณธรรมตาม
แนวทาง ITA
แผนสงเสริมองคกร
คุณธรรม

แผนปองกัน
ปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ระดับการประเมินคุณธรรมและ ระดับ A
ความโปรงใสในการดําเนินงาน (90 คะแนน)
ของหนวยงานภาครัฐ
ผลคะแนนประเมินดาน
> 95%
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน
มีการประเมินและการจัดการ
1
ความเสีย่ งทุจริต สําหรับ
กระบวนงาน
กระบวนงานที่มีความเสี่ยง
ทุจริต

หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ
หลัก
สนับสนุน (ลานบาท)
ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

0.3

ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

0.2

ฝบส.

ทุก
หนวยงาน

0.5

ฝบส.
และ
หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ทุก
หนวยงาน

0.2

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค สรางระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ ีสอดรับกับมาตรฐานสากล
แผนพัฒนาการ
รอยละความสําเร็จของผลการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินงานแผนพัฒนา
ตามมาตรฐานสากล การกํากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากล

100%
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความตระหนักให้มีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
ประกอบด้วย 3 แผนงาน
1. แผนองค์กรโปร่งใสมีคุณธรรมตามแนวทาง ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ : ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชือ่ มั่นต่อ กฟน. ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป้าหมาย : ผลคะแนน ITA สูงขึน้ กว่าปีทผี่ ่านมา
งบประมาณ : 0.3 ล้านบาท
สายงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : รองผูว้ ่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสีย่ งองค์กร
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน : ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอยูใ่ นระดับ A (90 คะแนน)
ลาดับ

เป้าหมาย

หน่วยงาน

กิจกรรม

ทีร่ ับผิดชอบ

1 วิเคราะห์รายงานผลการประเมิน ITA ปีทผี่ ่านมา

ไตรมาส 1

(ร้อยละ
ความคืบหน้า)

50

น้าหนัก

100

20

(ร้อยละ)

ผลผลิต ผลการวิเคราะห์ GAP

ค่าถ่วง

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เป้าหมาย

ฝบส.

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

100

100

100

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

2 กาหนดแนวทางการปรับปรุง โดยร่วมรับฟังคาชี้แจง

30

เป้าหมาย

ฝบส.

60

100

10

20

20

(ร้อยละ)

เกณฑ์การประเมิน ITA และแลกเปลี่ยนความรู้กบั
เครือข่ายรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ ผลการวิเคราะห์ GAP

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต แนวทางการปรับปรุงเพือ่ พัฒนาการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ITA
3 ดาเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง ทัง้ การเปิดเผย

(ร้อยละ)

ฝบส.

เป้าหมาย

ข้อมูลและการสร้างการรับรู้ให้กบั ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน

(ร้อยละ)

ผลผลิต มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทาง ITA และผู้มสี ่วน

ทีเ่ กีย่ วข้อง

ผลการดาเนินงานจริง

ได้ส่วนเสียรับรู้การดาเนินงานอย่างโปร่งใสขององค์กร
4 จัดทาข้อมูลผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้าระบบสานักงาน ป.ป.ช.

35

50

75

100

30
100

100

100

(ร้อยละ)
20

เป้าหมาย

ฝบส.

40

60

80

100

20

(ร้อยละ)

และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียดาเนินการ
ประเมิน ITA

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ผลผลิต ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียประเมิน ITA
5 จัดทารายงานผลการประเมิน ITA

30

เป้าหมาย

ฝบส.

60

100

10

(ร้อยละ)

ผลผลิต รายงานผลการประเมิน ITA

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

16 35 50 59 67 79 90 90 90 93 96 100 100

เป้าหมายสะสม (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริงสะสม (ร้อยละ)
หมายเหตุ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานจริง

การบริหารความเสีย่ ง
ความเพียงพอของ

ปัจจัยเสีย่ ง

มาตรการควบคุมภายใน

มาตรการควบคุ ม

ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั

ภายใน

ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุม่ เป้าหมายขาดการรับรู้ในการ สือ่ สารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย

ระดับความเสี่ยง*

แผนจัดการ

เป้าหมายของระดับ

ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

(L / M / H/ E)

เพิม่ เติม

(L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

-

เพียงพอ

-

-

-

ดาเนินงานของ กฟน.เพือ่ ตอบคาถามตามเกณฑ์
การประเมิน
การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

มีการตรวจสอบในแต่ละระดับ

หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)
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2. แผนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ : ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชือ่ มั่นต่อ กฟน. ในการดาเนินงานอย่างโปร่งใส มีคณ
ุ ธรรม
เป้าหมาย : ผลคะแนนประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณสูงขึน้ กว่าปีทผี่ ่านมา
งบประมาณ : 0.2 ล้านบาท
สายงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : รองผูว้ ่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสีย่ งองค์กร
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน : ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : ผลคะแนนประเมินด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน > ร้อยละ 95
ลาดับ

หน่วยงาน

กิจกรรม

ทีร่ ับผิดชอบ

1 สื่อสารให้ความรู้ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมภายใต้แนวคิด

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความคืบหน้า)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10

เป้าหมาย

20

30

40

50

70

80

90

น้าหนัก

100

(ร้อยละ)

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ค่าถ่วง

20
100

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

(ร้อยละ)

2 ทบทวน และเผยแพร่คมู่ อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

ฝบส.

เป้าหมาย

10

20

30

40

5

10

15

20

50

65

75

90

100

20

80

90

100

20

(ร้อยละ)

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้และ

(ร้อยละ)

สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
3 จัดกิจกรรมส่งเสริมเพือ่ สร้างบรรยากาศและพฤติกรรมทีด่ ี

ฝบส.

เป้าหมาย

30

40

50

60

70

20

40

60

100

20

40

60

(ร้อยละ)

ผลผลิต คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมี

ผลการดาเนินงานจริง

พฤติกรรมทีด่ ตี ามจรรยาบรรณ

(ร้อยละ)

4 ประเมินผลจริยธรรมและจรรยาบรรณของคณะกรรมการ

ฝบส.

เป้าหมาย

20

(ร้อยละ)

ผู้บริหาร และพนักงาน

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต ผลคะแนนประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ
5 วิเคราะห์และจัดทาข้อมูล เพือ่ สมัครเข้าร่วมโครงการมอบ

(ร้อยละ)

ฝบส.

เป้าหมาย

80

100

20

(ร้อยละ)

รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC)
ผลผลิต รายงานและเอกสารแนบ เพือ่ ขอรับการประเมิน

ผลการดาเนินงานจริง

องค์กรโปร่งใสและจัดส่งข้อมูลภายในเวลาทีก่ าหนด

(ร้อยละ)

3

เป้าหมายสะสม (ร้อยละ)

6 11 16 20 28 40 56 75 85 96 100 100

ผลการดาเนินงานจริงสะสม (ร้อยละ)
หมายเหตุ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานจริง

การบริหารความเสีย่ ง
ความเพียงพอของ

ปัจจัยเสีย่ ง
1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้

มาตรการควบคุมภายใน

มาตรการควบคุ ม

ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั

ภายใน

ปรับเปลีย่ นวิธีการตามความเหมาะสม เช่น

ระดับความเสี่ยง*

แผนจัดการ

เป้าหมายของระดับ

ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

(L / M / H/ E)

เพิม่ เติม

(L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

-

เพียงพอ

-

-

-

เนื่องจากเกิดสถานการณ์ทไี่ ม่ปกติ เช่น โรคระบาด จัดกิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือ่ ให้
เป็นต้น

บรรลุตามเป้าหมาย

2. จานวนผูม้ สี ่วนร่วมในการประเมินไม่เป็นไปตาม ระบบประเมินจริยธรรมจรรยาบรรณ มีการติดตาม
เป้าหมาย

ไปยังผูบ้ ังคับบัญชาผ่าน E-mail โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)
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3. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี 2564
วัตถุประสงค์ : กระบวนงานมีการควบคุมและป้องกันการทุจริตให้ดยี งิ่ ขึน้
เป้าหมาย : มีการควบคุมและป้องกันการทุจริตในกระบวนงาน
งบประมาณ : 0.5 ล้านบาท
สายงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : รองผูว้ ่าการกิจการองค์กรและสังคม/ฝ่ายบริหารความเสีย่ งองค์กร
สายงาน/หน่วยงานสนับสนุน : ทุกสายงาน/ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัด : มีการประเมินและการจัดการความเสีย่ ง สาหรับกระบวนงานทีม่ ีความเสีย่ งทุจริต 1 กระบวนงาน
ลาดับ

หน่วยงาน

กิจกรรม

ทีร่ ับผิดชอบ

1 อบรม ให้ความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต และความ

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ความคืบหน้า)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
10

เป้าหมาย

20

30

40

50

70

80

90

น้าหนัก

100

(ร้อยละ)

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ค่าถ่วง

20
100

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ

(ร้อยละ)

2 สื่อสารและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการทุจริต และความ

ฝบส.

เป้าหมาย

10

20

30

40

50

70

80

90

100

20

(ร้อยละ)

ขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายใน
และภายนอก

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอกรับรู้

(ร้อยละ)

และตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ฝบส.

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20

3

6 13 20 30 40 50 64 74 84 94 100 100

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลผลิต ผลการประเมินและแนวทางจัดการ

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

4 ทบทวนและพัฒนาระบบรายงานความขัดแย้งทาง

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลประโยชน์ และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนทุก
ระดับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5 ตรวจสอบกระบวนงานทีม่ โี อกาสเกิดทุจริต และเผยแพร่

(ร้อยละ)

ฝตส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ประเด็นตรวจพบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพือ่ สร้าง
ความตระหนัก/ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

ผลการดาเนินงานจริง

ผลผลิต ผลการตรวจสอบกระบวนงานทีม่ โี อกาสเกิดทุจริต

(ร้อยละ)

ได้รับการตรวจสอบ

เป้าหมายสะสม (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริงสะสม (ร้อยละ)
หมายเหตุ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานจริง

การบริหารความเสีย่ ง
ความเพียงพอของ

ปัจจัยเสีย่ ง

มาตรการควบคุมภายใน

มาตรการควบคุ ม

ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั

ภายใน

1. ไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม/ให้ความรู้/

ปรับเปลีย่ นวิธีการตามความเหมาะสม เช่น จัด

ประเมินความเสีย่ ง เนื่องจากเกิดสถานการณ์ทไี่ ม่

กิจกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือ่ ให้

ปกติ เช่น โรคระบาด เป็นต้น
บรรลุตามเป้าหมาย
2. จานวนผูร้ ายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ ระบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการ

ระดับความเสี่ยง*

แผนจัดการ

เป้าหมายของระดับ

ความเสีย่ ง

ความเสี่ยงคงเหลือ

(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

(L / M / H/ E)

เพิม่ เติม

(L / M / H/ E)

เพียงพอ

-

-

-

เพียงพอ

-

-

-

เป็นไปตามเป้าหมาย
ติดตามไปยังผูบ้ ังคับบัญชาผ่าน E-mail โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล
ประกอบดวย 1 แผนงาน

แผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ประจําป 2564
วัตถุประสงค : มี แนวทางในการปฏิบัติงานและการจั ดการดานการกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร
เปาหมาย : มีนโยบายและแนวทางที่เปนระบบ ปฏิบัติอยางทั่วถึง สม่ํ าเสมอ และไดผลลัพธตามที่กําหนด
งบประมาณ : 0.2 ลานบาท
สายงาน/หนวยงานผูรับผิดชอบ : รองผูวาการกิจการองคกรและสังคม/ฝายบริหารความเสี่ยงองคกร
สายงาน/หนวยงานสนับสนุน : ทุกสายงาน/ทุกหนวยงาน
ตัวชี้วดั และผลลั พธเปาหมาย : ร อยละความสําเร็ จของผลการดําเนินงานแผนพั ฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ได 100%
ลําดับ

กิจกรรม

1 บทบาทของภาครั ฐ
1.1 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิ บัติการรายงานผลการ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ฝบส.

ปฏิ บัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี
ผลผลิต ประกาศนโยบาย และแจ งหน วยงานที่ เกี่ยวของ

เปาหมาย
ไตรมาส 1

(ร อยละ
ความคืบหนา)
เปาหมาย

กําหนดเวลาดําเนินการ/เปาหมายรายเดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
30

60

100

คาถวง
น้ําหนัก
3

(รอยละ)

100

100

100

80

90

100

ผลการดําเนินงานจริง

รั บทราบและนํ าไปปฏิ บัติ
1.2 ดําเนิ นงานตามนโยบายและแนวปฏิ บัติการรายงานผล

ฝบส.

การปฏิ บัตงิ านตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี

ฝผก.

(รอยละ)

ผลผลิต

หน วยงาน

1. รายงานผลการดําเนิ นงานดานการเงินและไมใชการเงิน

ที่ เกี่ยวของ

2. รายงานการปฏิ บัติตามแนวทางการกํากับดูแลที่ ดีตาม

เปาหมาย

5

10

15

20

30

40

50

60

70

10

20

30

50

70

100

(รอยละ)

3

ผลการดําเนินงานจริง
(รอยละ)

มาตรฐานสากล
3. การปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ และขอบั งคับที่
เกี่ยวของกับกิจการ
1.3 พัฒนากระบวนการ/ระบบบริ หารจั ดการการรายงาน
ผลการปฏิ บัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี

ฝบส.
หน วยงาน

ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบที่ สามารถนํ าไปปฏิ บัติไดอย าง ที่ เกี่ยวของ
เป นรู ปธรรม
1.4 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิ ผลของกระบวนการ/ระบบ

เปาหมาย
(รอยละ)

ฝบส.

เปาหมาย

หน วยงาน

ประกอบการปรั บปรุ งนโยบาย แนวปฏิ บัติ หรื อ

ที่ เกี่ยวของ

ผลการดําเนินงานจริง

ฝบส.
หน วยงาน

ความขัดแย งทางผลประโยชน

ที่ เกี่ยวของ

ผลผลิต ประกาศนโยบาย และแจ งหน วยงานที่ เกี่ยวของ
ฝบส.
หน วยงาน

ป องกันความขัดแย งทางผลประโยชน

ที่ เกี่ยวของ

ผลผลิต เป ดเผยรายการเกี่ยวโยง รายงานความขัดแย งทาง

เปาหมาย

30

60

100

100

2

3

(รอยละ)

100

100

100

80

90

100

100

100

100

30

60

100

ผลการดําเนินงานจริง

เปาหมาย

5

10

15

20

30

40

50

60

70

10

20

30

50

70

100

(รอยละ)

3

ผลการดําเนินงานจริง

ฝบส.
หน วยงาน

เปาหมาย
(รอยละ)

2

ผลการดําเนินงานจริง
(รอยละ)

ฝบส.

เปาหมาย

ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป นขอมูล

หน วยงาน

(รอยละ)

ประกอบการปรั บปรุ งนโยบาย แนวปฏิ บัติ หรื อ

ที่ เกี่ยวของ

ผลการดําเนินงานจริง

กระบวนการปฏิ บัติงาน

60

(รอยละ)

ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบที่ สามารถนํ าไปปฏิ บัติไดอย าง ที่ เกี่ยวของ
เป นรู ปธรรม
2.4 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิ ผลของกระบวนการ/ระบบ

30

(รอยละ)

ใชขอมูลภายใน การป องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง การ

ผลการปฏิ บัติงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี

100

(รอยละ)

ภายใน การป องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง การป องกัน

ผลประโยชน
2.3 พัฒนากระบวนการ/ระบบบริ หารจั ดการการรายงาน

100

(รอยละ)

ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป นขอมูล

รั บทราบและนํ าไปปฏิ บัติ
2.2 ดําเนิ นงานตามนโยบายและแนวปฏิ บัติการป องกันการ

100

ผลการดําเนินงานจริง

(รอยละ)

กระบวนการปฏิ บัติงาน
2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
2.1 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิ บัติการป องกันการใชขอมูล

2

2

(รอยละ)
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3 คณะกรรมการ
3.1 จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพการกากับดูแลของ
คณะกรรมการทีส่ อดคล้องกับผลประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและ Skill Matrix
ผลผลิต แผนพัฒนาศักยภาพการกากับดูแลของ
คณะกรรมการทีส่ อดคล้องกับผลประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและ Skill Matrix
3.2 ทบทวนและกาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
และนาเสนอให้คณะกรรมการทราบ
ผลผลิต คณะกรรมการรับทราบปฏิทินการประชุม

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ฝอก.

เป้าหมาย
(ร้อยละ
ความคืบหน้า)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ไตรมาส 1

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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100

ค่าถ่วง
น้าหนัก
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100
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100
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40

50

60

70

80

90

100

4

10

20

30

50

70

100

4

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝอก.

3.3 สื่อสารและติดตามให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดาเนินการนาเสนอวาระการประชุมได้ตามปฏิทินที่
กาหนดไว้ โดยการจัดส่งวาระการการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ผลผลิต จัดส่งวาระการการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ฝอก.

3.4 ดาเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการจาก
บัญชีรายชื่อของกระทรวงการคลัง (ตามรอบเวลาการของ
สรรหากรรมการ)
ผลผลิต
1. การสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อได้ตามระยะเวลา
ทีก่ าหนด
2. การสรรหากรรมการสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ทีก่ าหนด
3.5 พัฒนากระบวนการ/ระบบการสรรหา การดาเนินงาน
และการประเมินผลคณะกรรมการ
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบทีส่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม

ฝอก.

3.6 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
4 บทบาทของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
4.1 สื่อสารนโยบายและคูม่ อื ปฏิบัตงิ านด้านการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ นโยบาย
และแนวปฏิบัตกิ ารแข่งขันทางการตลาดทีเ่ ป็นธรรม
ผลผลิต ประกาศนโยบาย และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รับทราบและนาไปปฏิบัติ

ฝอก.

4.2 ทบทวนแผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี ด้าน CSR in process (ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนสาคัญทีส่ อดคล้องกับ
ความสามารถพิเศษขององค์กร)
ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี

ฝสส.

4.3 ดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีดา้ นการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต รายงานผลการดาเนินงานแก่คณะกรรมการอย่าง
น้อยเป็นรายไตรมาส
4.4 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน

ฝสส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

4

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝอก.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2
100

100

100

30

60

100

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝสส.
ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

30

60

100

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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20
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40

50

60

70
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100

3

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3

30

60

100

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

5

10

15

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝสส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

49

ลาดับ

กิจกรรม

5 ความยัง่ ยืนและนวัตกรรม
5.1 สื่อสารนโยบายและคูม่ อื ปฏิบัตงิ าน เพือ่ การพัฒนา
ความยั่งยืน และเพือ่ การบริหารจัดการนวัตกรรม
ผลผลิต ประกาศนโยบาย และแจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รับทราบและนาไปปฏิบัติ
5.2 กาหนดและทบทวนปัจจัยยั่งยืนเพือ่ นาไปเป็นปัจจัย
นาเข้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ผลผลิต ปัจจัยยั่งยืน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละ
ความคืบหน้า)

ฝสส.
ฝวจ.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ฝสส.

ฝสส.

5.4 ทบทวนแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาวและ
ประจาปี
ผลผลิต คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/
รับทราบแผนฯ ก่อนเริ่มปีบัญชี
5.5 คณะกรรมการติดตามและกากับการดาเนินงานด้าน
นวัตกรรม
ผลผลิต รายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการนวัตกรรม
5.6 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
6 การเปิดเผยข้อมูล
6.1 รวบรวมและจัดทาผลการดาเนินงานและเปิดเผย
ข้อมูลผ่านรายงานประจาปี ครบถ้วนทัง้ 14 ประเด็น
ผลผลิต เปิดเผยรายงานประจาปีครบถ้วน ภายใน 1
เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงินหรือภายใน 1
เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปีบัญชีแล้ว สตง. ยัง
ไม่ได้รับรองงบการเงิน

ฝวจ.

6.3 พัฒนากระบวนการ/ระบบการเปิดเผยข้อมูล
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบทีส่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
6.4 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

5.3 จัดทารายงานการพัฒนาความยั่งยืนทีเ่ ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิต รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

6.2 รวบรวมและจัดทาผลการดาเนินงานและเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ครบถ้วนทัง้ 8 ประเด็น
ผลผลิต เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ครบถ้วน

ไตรมาส 1

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝวจ.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝสส.
ฝวจ.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝบส. ฝผก.
หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ฝบส. ฝผก.
(ร้อยละ)
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงานจริง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ฝบส. ฝผก.
(ร้อยละ)
หน่วยงาน
ผลการดาเนินงานจริง
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
ฝบส. ฝผก.
(ร้อยละ)
หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการดาเนินงานจริง

2

2

(ร้อยละ)
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7 การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
7.1 ทบทวนกฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ผลผลิต กฎบัตรของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ
ความคืบหน้า)

ไตรมาส 1

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ค่าถ่วง
น้าหนัก
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ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

7.2 จัดทาและนาเสนอแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรและ
แผนการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง
ผลผลิต คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยงองค์กรและแผนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการประเมินการควบคุมด้วยตนเองก่อนเริ่มปีบัญชี

ฝบส.

7.3 รายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในทัง้ กรณีปกติและเมือ่ เกิดเหตุการณ์
พิเศษ ให้คณะกรรมการทราบ และมอบข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างมีสาระสาคัญชัดเจน
ผลผลิต ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ฝบส.

7.4 พัฒนากระบวนการ/ระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบทีส่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
7.5 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน
8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ
8.1 ทบทวนและเผยแพร่คมู่ อื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทัง้ ระดับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
ผลผลิต บุคลากรทุกระดับรับรู้และนาไปปฏิบัติ

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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100

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
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ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

8.2 จัดให้มกี จิ กรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรม
ทีด่ ี รวมทัง้ มีการประเมินการรับรู้จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในแต่ละระดับ
ผลผลิต รายงานผลการประเมิน

ฝบส.

8.3 พัฒนากระบวนการ/ระบบการจัดให้มแี ละเสริมสร้าง
พฤติกรรมตามคูม่ อื ฯ
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบทีส่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
8.4 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2
100

100

100

30

60

100

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

ฝบส.

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)
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ลาดับ

กิจกรรม

9 การติดตามผลการดาเนินงาน
9.1 มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงินโดยมประเด็นสาคัญครบถ้วน
เสนอคณะกรรมการ เพือ่ มอบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ผลผลิต รายงานผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่
การเงิน โดยนาเสนออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
9.2 พัฒนากระบวนการ/ระบบการติดตามและรายงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
ผลผลิต มีกระบวนการ/ระบบทีส่ ามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
9.3 ประเมินคุณภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบ
ผลผลิต ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบ เป็นข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ
กระบวนการปฏิบัตงิ าน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

เป้าหมาย
(ร้อยละ
ความคืบหน้า)

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

กาหนดเวลาดาเนินการ/เป้าหมายรายเดือน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ค่าถ่วง
น้าหนัก
6

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2
100

100

100

30

60

100

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง

เป้าหมาย
(ร้อยละ)

2

ผลการดาเนินงานจริง
(ร้อยละ)

7 13 22 25 33 39 47 54 63 75 86 100 100

เป้าหมายสะสม (ร้อยละ)
ผลการดาเนินงานจริงสะสม (ร้อยละ)
หมายเหตุ

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงานจริง

การบริหารความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
1. ผู้ทเี่ กีย่ วข้องขาดความตระหนักในการดาเนินงาน
ด้านการกากับดูแลทีด่ แี ละการนาองค์กร

มาตรการควบคุมภายใน
ทีม่ ีอยูใ่ นปัจจุบนั

- มีการสื่อสารเพือ่ สร้างความรู้ความเข้าใจ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ
ในองค์กร
- มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. ผลการดาเนินงานด้านการกากับดูแลทีด่ แี ละการนาองค์กร
- มีการกากับ ติดตาม และกาหนดให้มี
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การรายงานผลการดาเนินงานอย่าง
หมายเหตุ : *ประเมินระดับความเสีย่ งทีเ่ หลืออยูข่ องแผนปฏิบตั กิ าร (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)

ความเพียงพอของ
มาตรการควบคุ ม
ภายใน
(เพียงพอ/ไม่เพียงพอ)

เพียงพอ

(L / M / H/ E)
-

แผนจัดการ
ความเสีย่ ง
เพิม่ เติม
-

เพียงพอ

-

-

ระดับความเสีย่ ง*

เป้าหมายของระดับ
ความเสีย่ งคงเหลือ
(L / M / H/ E)
-

-
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กำรประเมินควำมเสี่ยง
1. ระบุปัจจัยเสี่ยงของแผนงานโครงการ และมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. ประเมินความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน โดยใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน
ระดับ
กำรควบคุม

ผลกำรดำเนินงำน
เมื่อเทียบกับเป้ำหมำย

กระบวนกำรควบคุม

1 เบื้องต้น

ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายมาก
(เทียบเท่าระดับ 1)

ไม่มีแนวทาง/แผนงาน/
คู่มือที่ชัดเจน

ไม่มีการติดตาม

2 ไม่เป็นทางการ

ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่าระดับ 2)
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
(เทียบเท่าระดับ 3)

มีแนวทางแต่ไม่ได้ใช้จริง

มีการควบคุมแต่ไม่มี
การติดตาม
มีการติดตามแต่ไม่มี
การรายงานให้ผู้บริหารทราบ

3 เป็นระบบ
4 บูรณาการ
5 ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

มีแนวทาง/แผนงาน/
คู่มือที่ชัดเจน

กำรติดตำม

ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมาย
(เทียบเท่าระดับ 4)

มีการกาหนดเป็นมาตรฐาน มีการติดตามแต่ไม่มี
ขององค์กร
การรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นระยะ
ผลการดาเนินงานดีกว่าเป้าหมายมาก มีการกาหนดเป็นมาตรฐาน มีการระบุระยะเวลา
(เทียบเท่าระดับ 5)
ขององค์กร และเทียบเคียง การติดตามและรายงาน
กับ Best Practice
ผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ : ประเด็นแต่ละด้าน หากด้านใดด้านหนึ่งต่ากว่า 3 ถือว่าไม่มีประสิทธิผล
3. ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของแผนปฏิบัติการ (ถ้าการควบคุมภายในไม่เพียงพอ)
- พิจารณาระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix โดยกรอกเป็น (ผลกระทบ,ความเป็นไปได้ : ระดับความเสี่ยง)
เช่น (5,1: H)
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โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
ตารางการประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood Score)
ระดับค่ำประเมิน
ควำมเป็นไปได้

ความถี่ (Frequency)
ความน่าจะเป็น (Probability)

1
ต่ามาก/น้อยมาก
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
นานกว่า 3 ปีตอ่ ครั้ง
P ≤ 20%

2
ต่า/น้อย
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
2 – 3 ปีตอ่ ครั้ง
20% < P ≤ 40%

3
ปานกลาง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
6 เดือน – 1 ปีตอ่ ครั้ง
40% < P ≤ 60%

4
สูง/บ่อย
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
1 - 6 เดือนต่อครั้ง
60% < P ≤ 80%

5
สูงมาก/บ่อยมาก
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ทุกเดือน
P > 80%

ตารางการประเมินผลกระทบ (Impact Score)
ระดับค่ำประเมิน

ผลกระทบ

1

2

3

4

5

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

น้อยกว่า
300 ล้านบาท

ระหว่าง
300 - 599 ล้านบาท

ระหว่าง
600 - 899 ล้านบาท

ระหว่าง
900 - 1,200 ล้านบาท

มากกว่า
1,200 ล้านบาท

มากกว่า 95%

91 - 95%

86 - 90%

81 - 85%

น้อยกว่า 80%

1. ผลกระทบด้านการเงิน
- กาไรจากการขายพลังงานไฟฟ้า
ลดลง/การเพิม่ ขึ้นของค่าใช้จ่าย/
สภาพคล่องลดลง
การเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
- สอดคล้องกับเกณฑ์วัดผลการ
ดาเนินงาน SEPA
- ผลตอนแทนการลงทุน / การร่วม
ลงทุน (ธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง)

= ต้นทุนทางการเงิน
(WACC)

< ต้นทุนทางการเงิน
(WACC) 1%

< ต้นทุนทางการเงิน
(WACC) 2%

< ต้นทุนทางการเงิน
(WACC) 3%

< ต้นทุนทางการเงิน
(WACC) 4% ขึ้น
ไป

2. ผลกระทบด้านกระบวนงาน
- การดาเนินธุรกิจประเภทผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ทัว่ ไป

ไฟกระพริบ

ไฟดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ไฟดับต่อเนื่อง 30 นาที
1 นาที

ไฟดับต่อเนื่อง 60 นาที

ไฟดับต่อเนื่องมากกว่า
60 นาที

- การดาเนินธุรกิจสถานทีส่ าคัญ

ไฟกระพริบ

ไฟดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ไฟดับต่อเนื่อง 10 นาที
1 นาที
ระยะเวลากู้ระบบ
ระยะเวลากู้ระบบ
<= 30 นาที
<= 60 นาที
ล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ล่าช้ากว่าแผน 3 เดือน

ไฟดับต่อเนื่อง 20 นาที
ระยะเวลากู้ระบบ
<= 90 นาที
ล่าช้ากว่าแผน 6 เดือน

ไฟดับต่อเนื่องมากกว่า
20 นาที
ระยะเวลากู้ระบบ
> 90 นาที
ล่าช้ากว่าแผน 12 เดือน

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจได้ 71 – 80%

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจได้ 61 – 70%

ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจได้นอ้ ยกว่า 60%

มีข่าวเชิงลบปรากฏใน
สื่อมวลชนในช่วงใด
ช่วงหนึง่ ของวัน

มีข่าวเชิงลบปรากฏ
ในสื่อมวลชน 1 วัน

มีข่าวเชิงลบปรากฏ
ในสื่อมวลชน มากกว่า 1
วันต่อเนือ่ ง

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ระบบควบคุมระบบไฟฟ้า
- การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
3. ผลกระทบด้านความพึงพอใจลูกค้า
- ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ระยะเวลากู้ระบบ
< 15 นาที

ยังคงรักษาระดับความพึง ยังคงรักษาระดับความพึง
พอใจได้มากกว่า 85%
พอใจได้ 81 - 85%

4. ผลกระทบด้านชื่อเสียงขององค์กร
- ชื่อเสียงขององค์กร

ชี้แจงข้อเท็จจริงได้
ภายใน 1 วัน

5. ผลกระทบด้านความปลอดภัย
- ความปลอดภัย
(พนักงาน และประชาชน)
6. ผลกระทบด้านกฏ ระเบียบ
- กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา และ
ข้อผูกพัน (มาตรฐานคุณภาพบริการ)
- การประกอบธุรกิจจาหน่ายไฟฟ้า
(ใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน)

ต้องทาการปฐมพยาบาล ต้องเข้าโรงพยาบาลเพือ่ เกิดการบาดเจ็บหลายราย/ เกิดการเสียชีวิตมากกว่า
สูญเสียอวัยวะสาคัญ นิว้
เบื้องต้น
รับการรักษา
1 ราย
แขนและขา
เสียค่าปรับไม่เกิน
1 ล้านบาทต่อปี

เสียค่าปรับไม่เกิน
5 ล้านบาทต่อปี

เสียค่าปรับไม่เกิน
10 ล้านบาทต่อปี

เสียค่าปรับไม่เกิน
20 ล้านบาทต่อปี

เสียค่าปรับตัง้ แต่
50 ล้านบาทต่อปี

ได้รับหนังสือเตือนจาก
Regulator

ค่าปรับ 500,000 บาท

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

4. กาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ คือ สูง (H) และ สูงมาก (E) (สีส้ม และสีแดง)
ให้ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และเป้าหมายของระดับความเสี่ยงคงเหลือ
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ภาคผนวก
SIPOC Model ของกระบวนการจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผลผลิต : แผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี
ผลลัพธ์ : จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา/รับทราบก่อนเริ่มปีบญ
ั ชี
ตัวชี้วัด : ดาเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
Supplier

Input

S1 รัฐบาล
I1 เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
S2 ป.ป.ช.
(SDGs)
S3 สศช.
I2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
S4 สคร.
(พ.ศ. 2561 – 2580)
S5 นโยบายของ I3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ผู้บริหาร
ชาติ ประเด็น การต่อต้าน
กฟน.
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)
I4 แผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
I5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
I6 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
I7 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ
I8 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ
I9 แผนยุทธศาสตร์ กฟน.
I10 ผลการดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการที่ดีที่ผ่านมา
I11 ผลวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามหลักการและแนวทาง
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจ/เกณฑ์การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รัฐวิสาหกิจของ สคร.
I12 ความคาดหวังอื่น ๆ ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย
I13 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง

ทบทวนและปรับปรุง

Process

Output

Customer

P1 การรวบรวมข้อมูลสาหรับการทบทวนสภาพแวดล้อม O1 แผนการดาเนินงาน C1 หน่วยงาน
ทั้งภายนอก โดยใช้ PESTEL Analysis และภายใน
ด้านการกากับดูแล ในองค์กร
องค์กร โดยใช้ McKinsey’s 7S (20 วัน)
กิจการที่ดี ปี 2564 ที่เกี่ยวข้อง
P2 การวิเคราะห์ข้อมูล เพือ่ ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
- 2570
C2 พนักงาน
และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของระบบการ
O2 แผนการดาเนินงาน C3 ลูกค้า
กากับดูแลกิจการที่ดี (10 วัน)
ด้านการกากับดูแล
P3 จัดลาดับความสาคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
กิจการที่ดี ปี 2564
และอุปสรรค โดยใช้ตารางสรุปปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Factors Analysis Summary: SFAS)
(10 วัน)
P4 กาหนด/ทบทวนทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (10 วัน)
P5 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดี (10 วัน)
P6 จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีระยะยาว (30 วัน)
P7 จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ
ที่ดรี ะยะสั้น (20 วัน)
P8 นาเสนอคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาแผนการดาเนินงานด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีระยะยาวและระยะสั้น ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการทราบ (10 วัน)

ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผน
การดาเนินงาน
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